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Awarded by a HIV and Drug Use Research Programme Fellowship sponsored by the International 
AIDS Society, the U.S. National Institute on Drug Abuse and the French National Agency for 
Research on AIDS and Viral Hepatitis 
April 2014 

2  Recipient of Full Scholarship to attend the 20th International AIDS Conference (AIDS 

2014), which has been held in Melbourne, Australia, from 20 to 25 July 2014 
The Prize Awarded by the French National Agency for Research on AIDS and Viral Hepatitis 
April 2014 

کی دانشگاه علوم پزشدانشکده علوم رفتاري و سالمت روان مفتخر به دریافت جایزه و لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برگزیده   3
  1396از ریاست محترم دانشکده، جناب آقاي دکتر بوالهري، هفته پژوهش آذر  ایران

مفتخر به دریافت جایزه و لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برگزیده پژوهشکده خانواده از ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی،   4
  1392جناب آقاي دکتر طهرانچی، هفته پژوهش آذر 

ري از سوء مصرف مواد از ریاست یمفتخر به دریافت جایزه و لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر منتخب کشوري در حوزه پیشگ  5
  1392محترم سازمان بهزیستی کشور، شهریور 

از  1388نمونه کشوري در مقطع دکتري تخصصی، مفتخر به دریافت تقدیر نامه به مناسبت هفته پژوهش در سال ي دانشجو  6
  دکتر احمدي نژاد رئیس جمهور محترمي آقاجناب 

از معاونت پژوهشی  1389پژوهشگر نمونه در مقطع دکتري، مفتخر به دریافت تقدیر نامه به مناسبت هفته پژوهش در سال   7
  دانشگاه تهران 

معاونت فرهنگی و  از 1388دانشجوي نمونه در مقطع دکتري، مفتخر به دریافت تقدیر نامه به مناسبت هفته پژوهش در سال   8
  دانشجویی دانشگاه تهران

  و برنده جایزه علمی بنیاد13013به شماره پرونده  1388از سال عضو بنیاد ملی نخبگان   9
اه هاي کشور، در رشته روانشناسی سالمت دانشگدانشگاه آموختگان ممتازدانشمفتخر به دریافت تقدیر نامه به مناسبت تشویق   10

  توسط انجمن علمی روانشناسی ایران 1390تخصصی، آبان  تهران، مقطع دکتري
 هاي کشور، در رشته روانشناسی سالمت دانشگاهمفتخر به دریافت تقدیر نامه به مناسبت تشویق پایان نامه هاي برتر دانشگاه  14

  دانشگاه تهران -توسط موسسه روانشناسی دکتر کاردان 1390تهران، مقطع دکتري تخصصی، آبان 
  )1375ستان آذربایجان غربی (ا پرورش،و به دوم آزمون ورودي مراکز پیش دانشگاهی دولتی وزارت آموزش رت  15
  )1378( کنکور سراسري قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی 252ه رتب  16

  )1382در کنکور کارشناسی ارشد ( ی(سنجش و اندازه گیري)سنجدر رشته روان چهارمرتبه   17

(قبولی قطعی) حائز رتبه استعداد  1385ی سالمت دانشگاه تهران در سال روان شناسرتبه اول آزمون ورودي دکتري تخصصی   18
  درخشان دانشگاه تهران

  (قبولی قطعی) 1385ی عمومی دانشگاه شهید بهشتی در سال روان شناسرتبه دوم آزمون دکتري تخصصی   19
  )1384کشور در گرایش آموزشی ( آزمون ادواري استخدامی 20رتبه   20

21  May 2010- Guest researcher under Supervision of Laura Ferrer-Wreder Docent (Associate 
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Professor), Stockholm University, Sweden. 
• on a research visit to Stockholm University to participate in drug prevention program in 

adolescents, Department of Psychology –scholarship awarded by the ministry of 
science, research and technology of the Islamic republic of Iran.  

  .1390تا  1378استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران از سال دفتر عضو   22

دریافت تقدیر نامه و برنده جایزه مسابقه علمی روانسنجی زنده یاد مرحوم دکتر محمد تقی براهنی به مناسبت فرارسیدن سالگرد   23
  توسط انجمن علمی روانشناسی ایران 1389وداع با جامعه روانشناسان کشور. آبان 

 
  و عضویت در مجامع علمی اجراییسوابق 

  تا کنون) 1397( تر غالمیدکجناب آقاي  ،ات و فناوريقوزیر محترم علوم، تحقیبا ابالغ  :قطب علمی عصب روانشناسی شناختی عضو .1

 تر ملکوتیدکجناب آقاي ،  دانشگاه علوم پزشکی ایرانبا حکم معاونت تحقیقات و فناوري معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت:  .2
  تا کنون) 1397(از سال 

(از  هجناب آقاي دکتر کوهپایه زاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران ریاست محترمبا حکم مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت:  "عالیعضو شوراي " .3
  تا کنون) 1398سال 

حکم ریاست محترم سازمان، جناب آقاي  با عضو و دبیر کمسیون روانشناسی سالمت، نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران .4
  تا کنون) 1392(از سال  -دکتر الهیاري

 -با حکم ریاست محترم سازمان، جناب آقاي دکتر الهیاري روانسنجی، نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران عضو کمسیون .5
  تا کنون) 1391(از سال 

جناب ، دانشگاه علوم پزشکی ایرانبا ابالغ معاونت معاون آموزشی  :هیات علمی با وابستکی دوگانه مرکز تحقیقات سالمت معنوي عضو .6
  تا کنون) 1396(از سال  آقاي دکتر ملکوتی

سالمت روان، دانشگاه علوم دانشکده علوم رفتاري و پژوهشی با ابالغ معاونت  :"شورا و کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه  "عضو  .7
  تا کنون) 1396(از سال  جناب آقاي دکتر شریعت ،پزشکی ایران

دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان، دانشگاه  با ابالغ ریاست :"دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی سالمت "تحصیلی استاد مشاور " .8
  تا کنون) 1397(از سال  جناب آقاي دکتر شریعت ،علوم پزشکی ایران

دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان، دانشگاه علوم  با ابالغ ریاست :" عضو هیات علمی کمیته نظارت بر انجمن هاي علمی دانشجویی" .9
  تا کنون) 1397(از سال  جناب آقاي دکتر شریعت، پزشکی ایران

دانشکده با ابالغ معاونت  پژوهشی  :دوره هاي آموزشی نماینده تام االختیار معاونت پژوهشی جهت تشکیل کمیته برگزاري کارگاه ها و .10
  تا کنون) 1396(از سال  جناب آقاي دکتر ملکوتی، علوم رفتاري و سالمت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران

مور امعاونت  در شهر تهران: 96سازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري کنکور سراسري در مقطع کارشناسی سال  نماینده ناظر .11
  سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري آزمونهاي
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روان سازمان بهزیستی کشور،  سالمت توسعه و راهبري ، مرکزملی"مشاوره خدمات توسعه و راهبري کمیته "عضو کارگروه تخصصی  .12
  1395تا  1394از سال 

معاون محترم پژوهشی و فناوري دانشگاه شهیدبهشتی، جناب آقاي دکتر  با حکمتخصصی علمی اعتیاد و مواد مخدر، عضو کارگروه  .13
  1395تا  1393مسعودي از سال 

عضو کارگروه برنامه ریزي و ارزیابی فعالیت هاي گروه سنجش و اندازه گیري، با رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبار سنجی، و  .14
  )1395تا   1394(سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تضمین کیفیت آموزش عالی، 

سازمان سنجش آموزش کشور،  ، با حکم مدیر کل دفتر آزمون سازي و روان سنجی،94طراح سواالت آزمون تحصیالت تکمیلی سال  .15
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

معاونت  در شهرستان مشهد: 94سازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري کنکور سراسري در مقطع کارشناسی سال  ناظرنماینده  .16
  سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مور آزمونهايا

در  93دکتري تخصصی سالسازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو در مقطع  ناظرنماینده  .17
  سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري معاونت فنی و آماري دانشگاه معارف اسالمی قم:

در  93سازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو در مقطع دکتري تخصصی سال ناظرنماینده  .18
  سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  معاونت فنی و آماري لمیه قم:دانشگاه جامعه االمصطفی و العا

در  93سازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سال ناظرنماینده  .19
  سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  معاونت فنی و آماري دانشگاه جامعه االمصطفی و العالمیه قم:

در  93سازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سال ناظرنماینده  .20
  ناوري سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و ف معاونت فنی و آماري دانشکده صدا و سیماي قم:

 آقاي دکتر جناب( دانشگاه شهید بهشتی اجتماعی و فرهنگی محترم با حکم معاون "انجمن علمی خانواده درمانی "استاد مشاور علمی" .21
  1394تا   1393از سال  )چناروي احمدي میر منصور

 درمان و وزارت بهداشت، عضو شوراي راهبردي شبکه تحقیقات سالمت روان ایران، با حکم ریاست شبکه تحقیقات سالمت روان .22
  تاکنون 1392، جناب آقاي دکتر بوالهري از سال آموزش پزشکی

دانشگاه شهید بهشتی، با حکم ریاست محترم دانشگاه، جناب آقاي  پژوهشکده خانواده رئیس مرکز کلینیک تخصصی خانواده و کودك .23
  .25/12/93تا  25/8/92دکتر طهرانچی از 

 :93راي نظارت بر شیوه برگزاري آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو در مقطع دکتري تخصصی سال سازمان سنجش ب ناظرنماینده  .24
  )1392(سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  معاونت فنی و آماري

گیري ارشد دوره یاد نماینده ناظر سازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی .25
سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  معاونت فنی و آماري الکترونیک، ویژه شاغلین) دانشگاه تربیت مدرس:

)1392(  
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 هنماینده ناظر سازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگا .26
  )1392(سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  معاونت فنی و آماري شهید بهشتی:

سازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه ناظر نماینده  .27
  )1392(ور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري سازمان سنجش آموزش کش معاونت فنی و آماري ارومیه:

سازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی به کارشناسی و  ناظرنماینده  .28
، تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم معاونت فنی و آماري کارشناسی به کارشناسی ارشد دوره مجازي دانشگاه شیراز:

  )1392(و فناوري 
سازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو در مقطع دکتري تخصصی پردیس دانشگاه  ناظرنماینده  .29

  )1392(سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  معاونت فنی و آماري ارومیه:
 ي امتحانی آذربایجان غربی:هاحوزهدر  92ي نظارت بر شیوه برگزاري آزمون دکتري تخصصی متمرکزسازمان سنجش براناظر نماینده  .30

  )1392(سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  معاونت اجرایی
ازمان سعضو کمیته آموزش کارکنان سازمان سنجش، با حکم معاون برنامه ریزي و مدیریت منابع و نایب رئیس کمسیون تحول اداري،  .31

  )1394تا  1391(سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
معاونت  ي امتحانی شهر تهران:هاحوزهدر  91سازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري آزمون دکتري تخصصی متمرکزناظر نماینده  .32

  )1390(سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  اجرایی
 معاونت اجرایی ي امتحانی شهر تهران:هاحوزهدر  91ي سازمان سنجش براي نظارت بر شیوه برگزاري کنکور سراسرناظر نماینده  .33

  )1391(حقیقات و فناوري سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، ت

  تاکنون 2010عضو انجمن مطالعات پیشگیري اروپا از سال  .34

آموزش  سازمان سنجشعضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، با حکم رئیس  .35
  )1395تا  1391(کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

  1393تا  1390عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن علمی روانشناسی سالمت ایران از سال  .36
-1390(سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  معاونت برنامه ریزي و مدیریت منابع مشاور اداري و مالی، .37

1391(  
  1392تا  1390عضو کمیته آموزش انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران از سال  .38
  1395تا  1390سازي و سنجش خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی از سال عضو هسته پژوهشی مطالعات مقیاس .39
  تاکنون 1388عضو انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران از سال  .40
مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم،  .ارزشیابی آموزشی -کارشناس پژوهش .41

  )1384-82تحقیقات و فناوري (
  )1385-87( ی و علوم تربیتیروان شناسگران جهاد دانشگاهی تهران. واحد دانشکده  لیفرا تحلمدیر مرکز آمار و  .42
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مرکز مطالعات،  ي امتحانی شهر تهران:هاحوزهدر  85ي برگزاري کنکور سراسرسازمان سنجش براي نظارت بر شیوه ناظر نماینده  .43
  ) 1385(تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

 یسنجرواني و آزمون سازهاي کنکور سراسري، کارشناسی ارشد و کاردانی. دفتر گر آماري آزمونتحلیلپژوهش و  ارشد کارشناس .44
  )1386-84سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (

 
  پژوهشی يهاسوابق طرح

مرکز توسعه مدیریت ). 1397( طرح جذب فارغ التحصیالن گروه الف دانشگاه صنعت نفت مصاحبه روانشناختی«: مجري طرح پژوهشی .1
  با مرکز توسعه مدیریت شرکت نفت طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران طرح ارتباط با صنعت صنعت نفت.

ر تناسب مبتنی ب يو روانشناختی و جمع بند یشناختی، غیر شناختی، مصاحبه تخصص يطراحی و اجراي آزمونها«: مجري طرح پژوهشی .2
. طرح ارتباط با صنعت طرف قرارداد معاونت )1397(رشته تحصیلی با هدف انتخاب علمی افراد در مرکز سنجش آموزش پزشکی -دستیار

  با مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارکنان و ارایه دهندگان خدمات در حوزه پیشگري ، درمان و کاهش اسیب اعتیاد استاندارد سازي آموزش «: مجري طرح پژوهشی .3
  ).  سازمان بهزیستی کشور معاونت پیشگیري و کاهش آسیب1397سازمان بهزیستی کشور (

). HIV )1397به عفونت  انیمبتال یشناخت يسطح عملکردها يبر ارتقا یشناخت یدرمان بازتوان یاثربخش یبررس: مجري طرح پژوهشی .4
دانشگاه  -با مرکز تحقیقات ایذر بیمارستان امام خمینی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران مشترك بین موسسه اي بینطرح 

  تهرانعلوم پزشکی 
گی هاي ژآیا تکنواسترس ها به میزان یکسانی کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهند؟: آزمودن تاثیر تعدیل گري وی : مجري طرح پژوهشی .5

مرکز تحقیقات . طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1398( شخصیتی، پذیرش تکنولوژي و شدت تکنولوژي
  بهداشت روان

بر کاهش   (IMAGE)بررسی اثر بخشی برنامه مداخله بهبود اثر گذاري، رشد و توانایی هاي فرزند پروري مادران: مجري طرح پژوهشی .6
طرف قرارداد معاونت پژوهشی . )1398( وکاهش مشکالت عاطفی رفتاري در فرزندان آنها HIV هیجانی درمادران مبتال بهمشکالت 

  ارتقا سالمتمرکز تحقیقات . دانشگاه علوم پزشکی ایران

بررسی میزان شیوع رفتارهاي پرخطر و عوامل فردي، خانوادگی و اجتماعی مرتبط با آن در نوجوانان و جوانان  : مجري طرح پژوهشی .7
  ارتقا سالمتمرکز تحقیقات . طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. )1397(سال  24-14

سنجی مقیاس چندبعدي جدید ارزیابی افسردگی در بیماران هاي روانبررسی مقدماتی ساختار عاملی و ویژگی:  مجري طرح پژوهشی .8
  مرکز تحقیقات بهداشت روان .). طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران1397مبتال به اختالل افسردگی اساسی (

). طرف 1397( سال 59-18مشکالت رفتاري سنین  (ASR) هنجاریابی مقیاس خودگزارشی بزرگساالن آکنباخ:  مجري طرح پژوهشی .9
  مرکز تحقیقات بهداشت روان .قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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). طرف 1397( هنجاریابی مقیاس هاي سنجش تکنواسترس و عدم امنیت شغلی مزمن: بررسی روابط چندگانه:  مجري طرح پژوهشی .10
  تحقیقات بهداشت روان مرکز .قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 پیش بینی تبعیت دارویی براساس عملکرد شناختی، بی تفاوتی احساسی و اختالل افسردگی اساسی در افراد:  مجري طرح پژوهشی .11
HIV انستیتو روان-دانشکدة علوم رفتاري و سالمت روان .). طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران1397( مثبت -

   تهرانپزشکی 

بیش فعالی و پیشرفت  /اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهاي اجرایی، کاهش نشانه هاي کمبود توجه:  مجري طرح پژوهشی .12
 .). طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران1398( تحصیلی ریاضی دانش آموزان داراي اختالل نقص توجه/ بیش فعالی

   پزشکی تهرانانستیتو روان-دانشکدة علوم رفتاري و سالمت روان

). طرف قرارداد معاونت 1398( .هاي اجتماعی خود بر سوگیري هشیار و ناهشیارنقش ادراك فرد از موقعیت:  مجري طرح پژوهشی .13
   پزشکی تهرانانستیتو روان-دانشکدة علوم رفتاري و سالمت روان .پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیش بینی رفتارهاي بزهکارانه، مصرف سیگار و نوشیدن الکل در نوجوانان براساس عوامل محافظت کننده و :  مجري طرح پژوهشی .14
  مرکز تحقیقات بهداشت روان. ). طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران1398( خطرساز فردي، خانوادگی و اجتماعی

). طرف قرارداد معاونت 1398( مدل قومیتی نگرش به استحقاق مرگ با روش مقایسه نظرسنجی و نگرش:  پژوهشیمجري طرح  .15
  مرکز تحقیقات بهداشت روان. پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

قرارداد معاونت ). طرف 1398بر کاهش پرخاشگري در کودکان اثر بخشی برنامه توانمند سازي براي مقابله:  مجري طرح پژوهشی .16
  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. مرکز تحقیقات بهداشت روان

). طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه 1398( خوابی مزمنبررسی نقش عوامل فراتشخیصی در اختالل بی:  مجري طرح پژوهشی .17
  مرکز تحقیقات بهداشت روان .علوم پزشکی ایران

هاي شناختی و هیجانی ناشی از مصرف مزمن مت آمفتامین بر هاي شخصیتی و اختاللتاثیر ویژگیبررسی :  مجري طرح پژوهشی .18
اعتیاد رکز تحقیقات  .). طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران1397( تکانشگري مردانی با سوء مصرف مت آمفتامین

  و رفتار هاي پر خطر
  Cهاي شناختی در بیماران سایکوز ناشی از سوءمصرف مت آمفتامین، بیماران مبتال به هپاتیتمقایسه آسیب :  مجري طرح پژوهشی .19

  اعتیاد و رفتار هاي پر خطررکز تحقیقات  .). طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران1397( و افراد سالم

 ثبت نوجوانی، خود راهبري و گرایش به اعتیاد درنوجواناندر تحول م (CLP)اثر بخشی برنامه تغییر زندگی:  مجري طرح پژوهشی .20
  اعتیاد و رفتار هاي پر خطررکز تحقیقات  .). طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران1397(

ندگانه چاي کامپیوتري جهت کاهش تصمیم گیري پرخطر در مصرف کنندگان طراحی و بررسی اثربخشی مداخله : مجري طرح پژوهشی .21
). طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 1397( هاي سیستمهاي دوگانه تصمیم گیريمواد براساس فرایندهاي خودکار مدل

  اعتیاد و رفتار هاي پر خطرمرکز تحقیقات  .ایران

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 در جمعیت ایرانی  (IDIS)خوابیبیتعیین حساسیت، ویژگی، نقطه برش و ساختارعاملی مقیاس تاثیر روزانه  : مجري طرح پژوهشی .22
  (ص)مرکز توسعه پژوهشهاي بالینی مجتمع رسول اکرم .). طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران1398(

). طرف قرارداد 1398( برازش مدل بهزیستی اجتماعی و معنوي در پیشگیري از سوء مصرف مواد در نوجوانان : مجري طرح پژوهشی .23
  تحقیقات ارتقا سالمتمرکز  .معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیش بینی مصرف مواد در دانشجویان براساس عوامل محافظت کننده و خطرساز الگوي خانوادگی و همساالن  : مجري طرح پژوهشی .24
  تحقیقات ارتقا سالمتمرکز  .ایران ). طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی1398( : با نقش تعدیل کنندگی حمایت

مدل یابی معادالت ساختاري کارکرد زندگی روزنه و کیفیت زندگی مربوط به سالمت بر اساس حافظه آینده «: مجري طرح پژوهشی .25
مرکز تحقیقات ایدز ایران، بیمارستان . 94-03-55-29577با کد گرنت:   ). تهرانHIV) .1394نگر و افسردگی در بیماران مبتال به عفونت 

  دانشگاه  علوم پزشکی  -امام خمینی

 تویانست). شبکه تحقیقات سالمت روان ایران، 1394به روز رسانی و ارتقاء مدیریت فناوري اطالعات و ارتباط(« مجري طرح پژوهشی .26
  ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ی تهران،پزشکروان

افزایش تعداد پژوهش هاي مرتبط با سالمت روان با استفاده از توانمندي هاي موجود در شبکه تحقیقات سالمت « طرح پژوهشی مجري .27
  ایراندانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی  ی تهران،پزشکروانتویانست). شبکه تحقیقات سالمت روان ایران، 1394روان(

). شبکه تحقیقات سالمت 1394مبتنی بر شواهد در حوزه پژوهش هاي سالمت روان(نوسعه سیاست گذري « مجري طرح پژوهشی .28
  ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ی تهران،پزشکروانتویانستروان ایران، 

. یدر طول مراحل چرخه زندگ ییتعارضات زناشو يدارا یرانیا نیزوج دگاهیاز طالق: از د يریشگیپ یچگونگ«: مجري طرح پژوهشی .29
   ). قطب علمی خانواده ایرانی اسالمی، دانشگاه شهید بهشتی1394(

تراز  بینی آن بر اساس نمراتبررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و پیش« مجري طرح پژوهشی .30
و  مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی). 1393(دانشگاه شهید بهشتیکنکور: اعتبار یابی بیرونی نمرات تراز کنکور با مطالعه موردي 

  سـنجـش آمـوزش کشور سازمان، آموزش عالیتضمین کیفیت

). 1394نفس ( گر عزترابطه هویت دینی و هویت قومی با بهزیستی ذهنی دانشجویان: بررسی نقش میانجی « مجري طرح پژوهشی .31
  معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی.

نقش تعدیل کننده و   :الگوي پیشگیري از مصرف مواد براساس عوامل خطرساز و محافظت کننده در سربازان« مجري طرح پژوهشی .32
  عج)اهللا (مرکز تحقیقات علوم رفتاري پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه ). 1394( هااي هم خدمتیواسطه

هاي هاي برگزاري آزمونهاي بازرسان حراست در حوزه تامین امنیت و حفاظت حوزهتحلیل کیفی گزارش« مجري طرح پژوهشی .33
  سـنجـش  سازمانآموزش عالی، ). مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت1394سازمان سنجش آموزش کشور (
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تحت نظارت قطب ). 1392( طرح مقدماتی: روانشناسی بالینی و روانپزشکی ؛سالمت روانهاي تخصصی حوزه گزارش ارزشیابی رشته .34
همکار تهران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ی تهران،پزشکروانتویانست، علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی کشور

  ی تهرانپزشکروانتویعلمی انست أتیعضو ه بنفشه غرایی و دکتر شبنم نوحه سرا، دکتر اصلی 

بررسی میزان اثربخشی دوره آموزش روش هاي مقابله با استرس هاي شغلی معلمان و تاثیر آن بر سالمت روانی و خودکارآمدي  .35
همکار تهران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  معاونت پژوهشی). 1393تدریس در معلمان و عوامل تعدیل کننده آن(

  ی تهرانپزشکنروا تویعلمی انست أتیعضو ه بهروز بیرشکدکتر اصلی 

طراحی محتواي کارگاه هاي پژوهش در روانپزشکی و روانشناسی (به روش الکترونیک و غیر حضوري) « مجري طرح پژوهشی .36
  تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  معاونت پژوهشی). 1392(

هاي پیشگیري از اعتیاد در کودکان و نوجوانان و تدوین الگوي ایرانی مطالعه تطبیقی در زمینه الگوها و پروتکل" مجري طرح پژوهشی .37
  ی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکروانتویانستآموزشی -قطب علمی. )1391("گروه متمرکز-بر اساس رویکرد گروه متخصصان

. دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت »طرح شور زندگی«هاي دانشجویی، موسوم به پیشگیري از خودکشی در خوابگاه .38
  تبریز.علمی دانشگاه  أتیعضو ه یفیپور شرحمید دکتر همکار اصلی . )1389بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (

ر دکتهمکار اصلی موضوع مهم علمی: ممیزي رشته روانشناسی بالینی در وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.  114طرح ممیزي  .39
  ). 1390آوري(مجمع علمی ممیزي توسعه علوم، دبیرخانه ممیزي توسعه علوم پزشکی، معاونت علمی و فن احمد عاشوري. 

). 1392. پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی (FACESنسجام و سازگاري خانواده هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی مقیاس ا .40
 علمی دانشگاه شهید بهشتی أتیعضو ه محمد علی مظاهريدکتر همکار اصلی 

ا و ، نابینا، ناشنویعقب مانده ذهن دانش آموزاناستاندارد کردن شاخص استرس فرزندپروري مادران کودکان استثنایی: و بومی سازي  .41
  ی تهرانپزشکروانتویعلمی انست أتیعضو ه کاظم عاطف وحیدد محمدکتر همکار اصلی ). 1389حرکتی ( –معلول جسمی

دانشگاه علوم پزشکی  معاونت پژوهشی) در ایران. MMPI-Aنوجوانان (-مقدماتی آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا هنجاریابی .42
  ی تهرانپزشکروانتویعلمی انست أتیعضو ه بنفشه غراییدکتر همکار اصلی ). 1388(و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

 ،پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی .)MMPI-2(اهنجاریابی و بررسی ساختار عاملی آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوت .43
  علمی دانشگاه شهید بهشتی أتیعضو ه محسن دهقانیدکتر همکار اصلی  ).1388(

در مناطق مختلف شهر تهران. معاونت پژوهشی  پیش دبستانی ي میزان شیوع اختالالت رفتاري دانش آموزان مقطعاسهیمقابررسی  .44
  ی دانشگاه تهرانروان شناسگروه علمی  أتیعضو ه نیپور حسرضا دکتر همکار اصلی ). 1387(ن دانشگاه تهرا

ه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحدکرمانشا ).YSR(11-18 نجاریابی پرسشنامه مشکالت رفتاري نوجوانانه«مجري طرح پژوهشی  .45
)1387(  
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). 1386. پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی (تهران يهاشهرستانبررسی میزان شیوع کودك آزاري در دانش آموزان دوره متوسطه  .46
  علمی دانشگاه شهید بهشتی أتیمتخصص زنان و عضو هدکتر اورزوال ویزه همکار اصلی 

با سالمت روانی و رضایت شغلی در دبیران تربیت بدنی و  ساستر یشناخترواناي رابطه عالئم مطالعه مقایسه«مجري طرح پژوهشی .47
  )1385(یآموزش و پرورش استان آذربایجان غرب. غیر تربیت بدنی

سازمان سـنجـش و آمـوزش  یسنجروانسازي و دفتر آزمون ي کنکور:هاسوالطراحی نرم افزار آزمون پرداز جهت تجزیه و تحلیل  .48
در محل دبیرخانه شوراي عالی انفورماتیک، سازمان  114-56151ه شماره نام 7/4/1385مورخ  101939) به شماره شناسایی 1384(کشور 

  مدیریت و برنامه ریزي کشور، ریاست جمهوري

 
  دانشگاهی و کرسی هاي نظریه پردازي ي پژوهشیهاطرحپژوهشی،-عضو هیات تحریریه،داوري در مجالت علمی سوابق

  1391ل عضو هیات تحریریه فصلنامه تخصصی روان سنجی از سا .1
  1392ل انجمن پژوهش هاي آموزشی ایران از سا-داور فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشی .2
  1392ل ي پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا از ساهاطرحداوري  .3
  1393ل داور فصلنامه پژوهنده دانشگاه شهید بهشتی از سا .4
  1393ل از ساعلوم پزشکی گناباد داور فصلنامه پژوهش و سالمت دانشگاه  .5
 از سـنجـش آمـوزش کشور سازمان، آموزش عالیو تضمین کیفیت ي پژوهشی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجیهاطرحداوري  .6

  1391ل پژوهشکده کودکان استثنایی از سا-پژوهش در حیطه کودکان استثناییداور مجله  .7
ازي اولین کرسی نظریه پرد: هاد نمایندگی مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشکی هیات داوران و منتقدان کرسی نظریه پردازي ن عضو .8

سالن اجتماعات دکتر قریب دانشگاه علوم -7/9/90در تاریخ روان درمانی مبتنی بر معنویت اسالمی: یک رویکرد یک پارچه نگر «با موضوع 
پزشکی کاشان ارائه دهنده این کرسی، جناب آقاي دکتر عبداله امیدي دکتراي روانشناسی بالینی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

  کاشان 
  1390ل از سا -دانشگاه تهران-تربیتیدانشکده روانشناسی و علوم  -هاي کاربردي روانشناختیداور مجله پژوهش .9

  1390ل روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان از سا داور مجله .10
  1390عضو هیات تحریریه خبرنامه انجمن علمی روانشناسی ایران از سال  .11
  1390ل هاي روان شناسی اجتماعی، انجمن روان شناسی اجتماعی ایران از ساداور فصلنامه پژوهش .12
  1390یه خبرنامه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران از سال عضو هیات تحریر .13
  1389از سال  هاي روانشناختیفصلنامه پژوهش .14
  1389از سال  مجله روانشناسیداور  .15
  1389ل روانشناسی کاربردي، دانشگاه شهید بهشتی از سافصلنامه داور  .16
  1388فهان از سال داور مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اص .17
  1388ل ي پژوهشی معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ساهاطرحداوري  .18

  1388ل ي پژوهشی معاونت پژوهشی پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی از ساهاطرحداوري  .19
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  1387ل داور فصلنامه تحقیقات علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سا .20

  1386ل دانشگاه شهید بهشتی از سا-مجله خانواده پژوهشی، پژوهشکده خانوادهداور  .21
  

  کتاب:
 .کودك و نوجواني خانواده،هامقیاس، سید هادي سید علی طبار(زیر چاپ). مجتبی حبیبی .1

 تهران: انتشارات انتشاراتزاده، فاطمه اکبرزاده. علی مقدممجتبی حبیبی، مترجمان: روانسنجی کاربردي. نارندر کومار چادها (زیر چاپ).  .2

 جهاد دانشگاهی

  ،مجتبی حبیبیمترجمان:  .بودن یاتیتوان آزمون، دقت و عمل نیتوازن ب حفظ: حجم نمونه نییتعپاتریک دیتالو(زیر چاپ).  .3

اي سوتا برمینهوجهی راهنماي اجرا و تفسیر سیاهه شخصیتی چند(زیر چاپ). ر بوچر، ویلیامز، گراهام، آرچر، تلگن، بن بوراث و کیم .4

 ، احمد عاشوري، زهرا فدایی. تهران: انتشارات ارجمند.مجتبی حبیبیمترجمان: بنفشه غرایی،  نوجوانان

حمیدرضا  مترجمان: حسن پاشا شریفی، بالل ایزانلو، ولی اهللا فرزاد، کاربرد آمار چند متغیره.«). 1395تاباچنیک.، باربارا.، و فیدل، لیندا ( .5

 . تهران: انتشارات رشد.مجتبی حبیبیابوالمعالی، و حسن آبادي، خدیجه 

علی مقدم  ،مجتبی حبیبی. مترجمان: شناسی بالینیهاي تحقیق در روانروش). 1395بارکر، کریس؛ پیسترانگ، نانسی؛ و الیوت، روبرت ( .6

 زاده، ابراهیم خدایی، هاشم جبرائیلی و فرحناز کیانی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی

ي جبرائیلی ، هادمجتبی حبیبی. مترجمان: شناسی: جستاري در نظریه و روش شناسی اي بر تحقیق کیفی در روانمقدمه). 1394ویلیگ؛ کارال ( .7

 و لیلی ترکمان. تهران: انتشارات سایه سخن.

بی مجت. مترجمان: اجتماعی شناسی مصاحبه در پژوهش کیفی: راهنماي عملی پژوهشگران علوم تربیتی وروش). 1394ایروینق سیدرمن ( .8

 ، هاشم جبرائیلی و غالمرضا یادگارزاده. تهران: انتشارات فرهنگ شناسی.حبیبی

. تهران: انتشارات جهاد مجتبی حبیبیزاده، . مترجمان: علی مقدمهاي نوین روانسنجیپیشرفت). 1394جان راست و سوزان گولومبوك ( .9

 دانشگاهی.

اقی، تهران: زاده و مونیا ب، علی مقدممجتبی حبیبی. مترجمان: لجستیک براي متغیرهایی با پاسخ ترتیبیهاي رگرسیون مدل). 1393اوکانل ( .10

 انتشارات فرهنگ شناسی.
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تهران: انتشارات  .مجتبی حبیبی و محسن دهقانی . مترجمان بالل ایزانلو،»یابی معادالت ساختاري مبانی مدل« ).1393ریکوف و مارکولیدز ( .11

 رشد.

شناختی در درمان سردرد: اصول و مبانی مبتنی بر رویکرد  کاربرد هیپنوتیزم درمانی). 1391( مجتبی حبیبی،.، پیغمبري، آ.، و امیدي، ع .12

 تهران: انتشارات علمیکپارچه نگر.

مترجمان: حسن پاشا  هاي پژوهش چند متغیره کاربردي: طرح، تحلیل و تفسیر.روش«). 1391میرز.، ل.، گامست، گ.، و گارینو،اي. جی. ( .13

 . تهران: انتشارات رشد.مجتبی حبیبیسیمین دخت رضا خانی، حمیدرضا حسن آبادي، بالل ایزانلو و  شریفی، ولی اهللا فرزاد،

لو ، بالل ایزانمجتبی حبیبیاي، مترجمان: بهروز کاوه (طرح، تحلیل و تفسیر).س اي بر تحلیل واریانمقدمه«). 1391و جولیان تایر ( رریچ ترن .14

 تمر. تهران: انتشارات علم. زادهیقاسموسعید 

. کتاب مجموعه مقاالت در نکوداشت دکتر حیدر علی هومن. تهران: انتشارات روان سنجی: گستره و مبانی). 1391( جمعی از نویسندگان .15

 سمت.

زاده و ابراهیم خدایی، تهران: مقدم، علی مجتبی حبیبیمترجمان:  »پاسخ-ي چند ارزشی نظریه سوالهامدل«). 1391. (گاوستینی و نرین .16

 کشور. آموزشانتشارات سازمان سنجش 

حسن پاشا شریفی، ولی اهللا فرزاد،  . مترجمان:»شناسانی براي روانسنجروانهاي جدید نظریه«). 2000(و رایز، استیون  .،سون، سوسانتامبر .17

 ). تهران: انتشارات رشد.1388و بالل ایزانلو ( مجتبی حبیبی

18. Ferrer-Wreder, L., Montgomery, M. J., Lorente, C. C., & Habibi, M. (2014). Promoting optimal 

identity development in adolescents. In T. Gullotta & M. Bloom (Series Eds.), The encyclopedia of 

primary prevention and health promotion: Adolescent Volume 2nd edition (pp. 1278-1287). New York: 

Springer. DOI: 10,1007/978-1-4614-5999-6183 
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 مجال و فردي آسیب پذیري مبناي بر نوجوانان انحرافی رفتار ). پیش بینی1397قنبري،  ف،. سیوندیان م.، مهدي زاده، ه. (  حبیبی، م.، -138

 .53-61): 5(21تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك،  شهر در دبیرستانهاي همسایگی و همساالن، مدرسه خانواده، در خطر
 وادم مصرف به وابسته افراد بین در وابستگی شدت مقیاس روانسنجی هاي). ویژگی1397، اله دادي،. س.، و رمضانی پیانی، م. (حبیبی، م. -139
 .253-270): 46(12الکل. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد. و

بینی اختالالت مصرف مواد بر مبناي شدت وابستگی، مصرف در ).  پیش1397اله دادي، س.، قنبري، ن. ( حبیبی، م.،رمضانی پیانی ، م.،  -140
  .198-206): 3(5 اجتماعی. ن شروع و نوع ماده مصرفی. سالمتخانواده، س

 هاي موقعیت در ساله 6 تا 4 کودکان منابع تخصیص گیريتصمیم ). رشد1397، (م. حبیبیکشوري، ف.، لطف آبادي، ح.، ایمانی، س.  -141

 .429-439 ):4(16ناسودمند. مجله تحقیقات علوم رفتاي،  و سودمند نابرابر
سنجی مقیاس خودسنجی افسردگی کودکان و هاي روان). ویژگی1397، خلقی، ح.، محمدي، ع.، کالنتري، ف. (حبیبی م.مختارنیا، ا.،  -142

 .1-22): 4(7نوجوانان. رویش روانشناسی، 
 با مشکالترفتاري و تعارضات بین والدین -هاي مغزيالگویابی رابطه میان نظام). 1396، علیزاده، ا.، (حبیبی م کالنتري، ف.، قنبري، س.، -143

 .31-59): 2(5. مجله مطالعات زن و خانواده، رفتاري-هیجانی-هاي شناختیپاسخ رفتاري نوجوانان با میانجی-هیجانی
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 یتیریشدت درد و نوع درد مستمر و عود کننده بر خود مد ریتاث). 1396، (حبیبی مبازیاري میمند، م.، علی پور، ا.، پوالدي ریشهري، ع.،  -144
 .60-77): 3(7. فصلنامه بیهوشی و درد، درد نیو افکار فاجعه آفر يخودکارآمد یانجیدرد مزمن ستون فقرات:  نقش م

). مقایسه استرس فرزند پروري در مادران کودکان مبتال به سرطان. 1396گنجوي، م. و میرزایی، م. ( حبیبی، م.هاشمی، ش.، سپهوند، س.،  -145
 . 321-331): 4(4سالمت اجتماعی، 

 واکنش از تربیت و اصالح کانون ساکن فراري دختران زیسته ). تجارب1396صادقی، ( شمشیري، م.، حبیبی، م.، پیشه، م.، فالحت -146

 .89-102): 1(6، سالمت علوم در کیفی تحقیقات مجله. هرمنوتیک مطالعه یک :خانه از فرار مقابل در خانواده و خود
).  ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهاي پر 1396پیشه، م. (.، قادري، ك.، فالحتحبیبی، م ع؛ تبار، س.ه سروستانی،سید علی -147

 .86-96): 6(25خطر در نوجوانان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. 

پذیري) در افراد مبتال به مقایسه ساختار خانوادگی (انسجام و انعطاف). 1396، قنبري، ن.، و قدرتی، س.، (.حبیبی، مابراهیم بابایی، ف.،  -148
 .1-10): 57(18مجله علوم پزشکی زانکو، فصلنامه . وي-آي-وي با افراد غیرمبتال به اچ-آي-اچ

مدل علی تاثیر دلبستگی اضطرابی و اجتنابی بر آمادگی به اعتیاد به موادمخدر با ). 1396مختارنیا، ا. ( حبیبی، م.،حامدنیا، م.، پناغی، ل.،  -149
 .124-111):42(11. اعتیاد پژوهی، نقش میانجی نگرش مواد

 ویژگی شخصیتی ابعاد میان رابطه در هیجانی تنظیم در اختالل واسطه اي نقش ). بررسی1396، م. (حبیبیجبرائیلی، ه.، مرادي، ع.، و  -150

 .173-190): 41(11دخانیات. اعتیاد پژوهی  و الکل مواد، چندگانه مصرف و مصرف و تکانشگري

 اقتصادي، -اجتماعی وضعیت اثر با رابطه در وظیفه شناسی تعدیل کننده ). نقش1396، م. (حبیبیجبرائیلی، ه.، حسنی، ج.، و  -151

 .99-109): 2(4دخانیات. سالمت اجتماعی،  و الکل مواد، مصرف بر پذیرابودن و تجربه به برونگرایی، گشودگی نوروزگرایی،
در معتادان،  يریگ میتصم يو سبک ها يناکارآمد، اهمال کار يهانگرش سهیمقا). 1396.، و خوش کنش، ا. (حبیبی، محسن آبادي، ف.،  -152

 .147-155): 2(4. مجله سالمت اجتماعی، با و بدون سابقه عود

رفتار پرخطر، تصمیم گیري پرخطر، کارکرد خانواده و سبک زندگی در بیماران ). 1396، و قدرتی، س.، (.حبیبی، میم بابایی، ف.، ابراه -153
 .84-97):3(11روانشناختی.. پژوهش در سالمت مبتال به اچ آي وي: مدل یابی معادالت ساختاري

 (DUDIT)). ویژگی هاي روانسنجی آزمون تشخیص اختالالت مصرف مواد 1396اله دادي،. س.، ساالري، م.، و قنبري، ن. ( حبیبی م، -154
 .210-221):3(13در افراد مبتال به سوء مصرف مواد. مجله تخصصی اپیدمیولوژي ایران، 

 بر اساس انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ ینبی شیعوامل موثر بر پ شناسایی ).1396ر.، و خلقی، ح. (، جمالی، ا.، باقی، حبیبی، م. ا.، ،خدایی -155
 .7-33):19(7ي. فصلنامه مطالعات اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، و کنکور سراسر مقطع متوسطه اطالعات تحصیلی

: OCD). مدل یابی روابط ساختاري اجتناب شناختی و نشخوار فکري با عالئم بالینی 1396، م.  (حبیبیسلیمانی، ا.، آزموده، ش.، و  -156
 .33-44):126(2نارسایی شناختی به عنوان متغیر میانجی. مجله علوم پزشکی اراك، 

پنداري هاي جنسی از نظر سطوح فاجعه). ارزیابی تفاوت1396، م.، جوادزاده، م.، رنجبر، س.، آزوره، ا. (حبیبی ح.، دانیالی، .،غ کبرزاده،ا -157
 .3-13): 2(4درد در والدین کودکان مبتال به سردرد. فصلنامه سالمت روان کودك. 
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بررسی مقدماتی ویژگی هاي روان سنجی مقیاس شناخت هاي فاجعه آمیز در ). 1396، ا.، نیتی، ف.، (مختارنیا ،.م ،حبیبی کالنتري، ف.، -158
 .62-74):2(9.تیتازه هاي علوم شناخ .نوجوانان

 کودکان مبتال يمادران دارا یدر کاهش افسردگ يبه روش مایکل فر یشناخت یتاثیر گروه درمان). 1396نوروزي، م. ( ، زمانی، ن.،حبیبی م -159
 .91-100): 2(28ی. مجله پزشکی ارومیه، به اختالالت روان

 یتیریخود مد اسیمق اعتبار یابی نسخه فارسیساخت و ). 1396م. (حبیبی، ، ع. ، ریشهري ، م.، علی پور، ع.، پوالديمیمند بازیاري -160
 .31-45): 1(2. مجله طب جنوب، مزمن ستون فقرات يدردها

جویی شناختی هیجان، حساسیت پردازش حسی و حساسیت ). بررسی راهبردهاي نظم1395.، (ا، تاج الدینیو   ،حبیبی، م.سلیمانی، ا.،  -161

 .57-66):113(19. مجله علوم پزشکی اراك، MSاضطرابی در بیماران مبتال به 
 رخطرپ رفتارهاي به گرایش بر هیجانی ثباتی بی شخصیت اثر علی ). مدل1395و میرزایی، ف. (حبیبی، م. مختارنیا، ا.، و زاده محمدي، ع.،  -162

 .161-180): 40(10مواد، نوجوانان. مجله اعتیاد پژوهی سوء مصرف  در مخدر مواد مصرف به نگرش میانجی نقش با نوجوانان در
ت . دسبررسی نقش تعدیل کننده هوش هیجانی در رابطه با اثر آمادگی براي اعتیاد بر مصرف مواد).  1395( حبیبی، م.جبرائیلی ، ف.، و  -163

 .69-84):1(2آوردهاي روانشناسی بالینی، 
رضایت زناشویی و اضطراب.  سوء مصرف شیشه و تریاك: مقایسه ).1395، سعیدي، ط. (حبیبی م علی تبار، ه.، بامداد، س.، ع؛ سروستانی، -164

 .15-23): 1(4سالمت اجتماعی.

) در افراد وابسته به LDQ( دزیل یپرسشنامه وابستگ یروانسنج ی هايژگیو). 1395، اله دادي،. س.، محمدي، ل.، و قنبري، ن. (حبیبی م -165
 .153-160): 3(21. مجله پژوهنده، مصرف مواد و الکل

عملکرد زندگی روزمره، کیفیت زندگی و حافظه ي ). 1395، صادقی، و.، ابراهیم بابایی، ف.، و شهابی نژاد، ز. (.حبیبی، مقدرتی، س.،  -166
 .70-85): 3(10، فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی. آینده نگر در افراد مبتال به اچ آي وي

با  یآگاهبر ذهن یمبتن یگروه درمان یمقایسه اثربخش). 1395( حبیبی م،ی، س.، مانیا، ح.، نیکدل، ن.، مجتهدي، ع.، مسجد ، ا.،ریجهانگ -167
 . 483-490: 18ی. فصلنامه اصول بهداشت روانی.  سال ونینگهدارنده بر کاهش ولع مصرف در سومصرف کنندگان مواد اف درمان

شدت  یانجیپرخطر: نقش م يبه رفتارها شیو گرا ینیوالد نیرابطه تعارضات ب). 1395( حبیبی، م.، ا.، زاده محمدي، ع. و ،مختارنیا -168
 .101-129): 2(4. مجله مطالعات زن و خانواده. نوجوان-تعارضات والد

). خانواده نابسامان: تجربه زیسته دختران فراري ساکن کانون اصالح و 1395.، شمشیري، م. و صادقی، م. (حبیبی، مپیشه، م. فالحت -169
 .149-165): 139(26اده. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندان، تربیت از دارا بودن خانو

 هوش میانجی نقش با :کودکان اجتماعی مهارتهاي و دلبستگی ). سبک1395حسن آبادي، ف. (  ، و..، حبیبی، مقربانیان، ا.، محمدلو، ه -170

 .278-288): 4(3هیجانی. مجله سالمت اجتماعی، 
 یابیارز یانجینوجوان: نقش م-و تعارضات والد ییتعارضات زناشو). 1395و میرزایی فر، ف. (حبیبی، م.، زاده محمدي، ع.،  ا.، ،مختارنیا -171

 .663-682): 4(12ی. مجله خانواده پژوهی، نیوالد نینوجوانان از تعارضات ب هاي
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نقش تعدیل کننده  شی دانشجویان:). کارکرد خانواده  ادراك شده و افکار خودک1395صادقی، م. ( حبیبی، م.،اکبري، ا.، پناغی، ل.،  -172
 .284-291): 4(22ناامیدي. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 

). بررسی اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک بر افسردگی بیماران 1395( حبیبی، م.زمانی، ن.، فرهادي، م.، شکوهی امیر آبادي، ل.، و  -173
 .1-8): 1(2زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس. مجله پژوهش سالمت، 

هاي گمشده: مزایا، معایب، رویکردهاي نظري و معرفی هاي برخورد با داده). روش1395باقی، ر.، جمالی، ا.، خدایی، ا.، و حبیبی، م.، ( -174
 .11-37): 33(9رم افزارها. فصلنامه نامه آموزش عالی، ن
 رفتاري بر ارتقاي کیفیت زندگی -). اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی1395ي.، ن. (قنبر م.، و ،زاده ملکژ.،  ،یبیحب حبیبی، م.، -175

 .96-110):2(6زنان داراي سرطان پستان. مجله پژوهش هاي روانشناسی بالینی و مشاوره، 
 پرخاشگري نامه پرسش سنجی روان هاي ). ویژگی1395.، شایسته فرد، ز.، صالحی، س.، و پورآوري، م.، (حبیبی،. مرآوري، م.، پو -176

 .122-101): 14(5بالینی. فصلنامه شخصیت و تفاوت هاي فردي،  غیر نمونه گروه :پري و باس
سالمت  براي یروان -یستیمدل ز کی ارزیابیو  یطراح). 1395.،  و باباخانی، م. (حبیبی. م ا.، ،يطرفدار ، پ.،نیپورحس پ.، ،یزارع -177

 .1-11): 1(10ی. پژوهش در سالمت روانشناختی، فرهنگ يمولفه ها ي: نقش واسطه اائسهیزنان  یجنس
نوجوان (فرم نوجوان). مجله -تعارض والدپرسشنامه  ). ساختار عاملی تأییدي و اعتباریابی1395، (حبیبی ممختارنیا، ا.،  زاده محمدي، ع.،  -178

 .397-411): 48(12روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی. 
، نابینا، ناشنوا ذهنی ماندهعقب ). استرس فرزند پروري مادران کودکان 1395عاشوري، ا؛ سیدعلی تبار، س. ه. ( حبیبی، م؛وحید، م؛ عاطف -179

  .330-340): 4(3حرکتی. مجله سالمت اجتماعی، -و معلول جسمی
. ازدواج ریدر افراد زود ازدواج و د یجانیه ییعشق و نارسا يسبک ها ،یشادکام سهیمقا). 1395.، و بشرپور، س. (حبیبی، مسلیمانی، ا.،  -180

12)2 :(285-269. 
اجتماعی ادراك شده در حمایت و معناداري زندگی  رابطه ).1395، ا. ، و مداحی،  س. (صادقی حبیبی م، ح.، عابدي پریجا، ع.،احمدي، -181

 .118-125): 1(11ساکن آسایشگاه هاي شهر اصفهان. فصلنامه سالمند،  بین سالمندان
). ویژگی هاي روانسنجی مقیاس اعتماد بیمار 1395سلیمی نیا، ع.، دهستانی، م.، و حجازي، م. ( حبیبی، م.،نوري پور، ر.، حسینیان، س.،  -182

 .79-98): 18(5نسبت به پرستار. فصلنامه تخصصی روان سنجی، 
زندگی  ). اثربخشی آموزش کنترل خود بر ابعاد کیفیت1395.، و بشرپور، س.، شیخ االسالمی، ع.، نوري پور، ر.(حبیبی، مسلیمانی، ا.،  -183

 .27-37): 3(19، بیماران مبتال به میگرن. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك
. رابطه ادراك فرد از والد گري پدر با روابط موضوعی و مکانیزم هاي دفاعی). 1395. (حبیبی، مبرجعلی، ا.، رحمتیان، ف.، هاشمیان، س.،  -184

 .17-30): 1(5مجله طب نظامی، 

 متأهل مردان از گروهی در جنسی و زناشویی ). رضایت1395( .حبیبی مزاده محمدي، ع.، و  ري، س.،قنب علی طبار، ه.، حمیدي، ر.، -185

 .119-126): 2(3تهران. مجله سالمت اجتماعی،  شهر
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زا در نوجوانان: مشکل و رفتار يرفتار يسازفعال ستمیکارکرد خانواده، س). 1394فالح، ص.، دهقانی، م.، حبیبی، م.، و نیک منش، ا. ( -186
 .47-66): 4(1، مجله دستاوردهاي روانشناسی بالینی. تیهو یانجینقش م

و  یدلبستگ يسبک ها نیکننده استحکام من در رابطه ب لینقش تعد). 1394.، و مقدم زاده، ع.، (حبیبی، مبشارت، م.،  سیوندیان، م.، -187
 .41-53): 1(3. مجله سالمت اجتماعی، نیزوج يسطوح سازگار

  ان.نوجوان پدر ادیپدران: نقش عامل اعت يبا سبک فرزندپرور یسبک زندگ نی). ارتباط ب1394م.، و لواف، ه. ( ،یخیش یحاج ،م. ،یبیحب -188
 .297-307):4(21مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 

گري مصرف مواد. پایایی، روایی و ساختار عاملی آزمون غربال). 1394پیشه، م.، و آروین، م. (فالحت حبیبی، م.،تبار، س. ه؛ سیدعلی -189
 .246-255): 4(2مجله سالمت اجتماعی، 

). پدیدارشناختی تجارب زیسته دختران فراري ساکن کانون اصالح و تربیت 1394صادقی، م.، و شمشیري، م. ( حبیبی، م.،پیشه، م. فالحت -190
 .182-192):3(2در مورد تجربیات ذهنی. سالمت اجتماعی، 

 دانشجویان در روان سالمت و شده ادراك تنهایی احساس دلبستگی، هاي سبک ). مقایسه1394، ف. (رادفرو  حبیبی، م.، ف.، ؛ینیحس -191
 .45-61): 14(4روانشناسی سالمت،  مصرف کننده و غیر مصرف کننده سیگار. فصلنامه

 .مبتال به درد مزمن مارانیدر ب یافسردگ ینیبشیدر پ ینیآفرو فاجعه ییزناشو تیرضا). 1394( حبیبی، م.دهقانی، م.، و  ف.، ؛اکبري -192
 .74-88): 13(4روانشناسی سالمت،  فصلنامه

 خودکارآمدي افزایش بر حسی پردازش هاي سبک برنامه اثربخشی). 1394( .م حبیبی، و ،.ع مظاهري، ،.ح پوراعتماد، ،.ب اسکندري، -193
 14-21): 138(16 استثنایی، تربیت و تعلیم. اتیسم اختالل با کودکان در کودك-والد رابطه و والدگري

 کالتشم یابیارز هامشنپرس یفارس هسخن یابیاعتبار). 1394آروین، م.، و سروستانی، ع. ( حبیبی، م.،پیشه، م.، تبار، س. ه؛ فالحتسیدعلی -194
 .11-20): 1(3روان پزشکی. مجله سالمت اجتماعی،  مارانیب از وهیر در گردمخ وادم هب ادیاعت

مبتال  مارانیب میبر بهبود عال یکیالکتید یرفتار درمان ی). اثربخش1394( ، نریمانی، م.،  و عابدي، ح..م، فالحت پیشهم.،  ،اکبري ،م. ،یبیحب -195
 .239-229): 4(17یی. مجله سالمت و مراقبت. به افسرده خو

). ویژگی هاي روانسنجی مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار. فصلنامه 1394قنبري، ن.، و حسین زاده، ع. ( حبیبی، م.، ،نوري پور، ر. -196
 .39-50): 3(4تخصصی روان سنجی، 

 در زنان مبتال به سرطان يآورو تاب يتجارب معنو سهیمقا ).1394، س. (نعمت اهللا زاده ی، ر.،رافض ی، ا.،امان ی خ.،سلمان حبیبی، م.، -197
 .50-55): 1(14ن تحت پرتو درمانی و همتایان عادي. مجله تحقیقات علوم رفتاري، پستا

هاي روانسجی مقیاس افسردگی کوتچر نوجوانان. پژوهش هاي ویژگی ).1394نژاد، ف.، و خلقی، ح. (حامدي نیا، ا.، عسگري حبیبی، م.، -198
 .15-28): 2(2کاربردي در روانشناسی تربیتی، 

). سالمت روان از دیدگاه روان پویشی: رابطه توانمندي ایگو، سبک هاي 1394( حبیبی، م.جمیل، ل.، عاطف وحید، م.، دهقانی، م.، و  -199
 .144-154):2(21دفاعی و روابط ابژه  با سالمت روان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 
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 ياسترس فرزندپروربا   فرزندپروري يخانواده با سبک ها يریانسجام و انعطاف پذ بطه). را1394( حبیبی، م.،داالیی، م.، عاشوري، ا. و  -200
 .167-174): 2(21 ایران، بالینی روانشناسی و روانپزشکی در مادران منطقه یک شهر تهران.  مجله

سازمان  یزنان تحت سرپرستمدت بر کاهش افسردگی مدار کوتاهحلاثربخشی درمان راه). 1394آرین، خ. ( حبیبی، م.،قادري، ك.،  -201
 .431-440):3(13 ي،علوم رفتار قاتیمجله تحق ی.ستیبهز

گیري مذهبی ). مقایسه نگرش به روابط فرا زناشویی و جهت1394و محمد علی پور، ز. (  حبیبی، م.،سید علی تبار، س. ه؛ پورآوري، م.  -202
 .297-308): 3(11پژوهی، بوك. خانواده فیس و غیر کاربران شبکه اجتماعی در کاربران

. مجله علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعه کیفی). 1394و حاجی حیدري، م. ( حبیبی، م. -203
 .165-185): 2(11خانواده پژوهی، 

): 2(13 ي،علوم رفتار قاتی. مجله تحقنظري و معرفی رویکرد درمانی يریگدرمان راه حل مدار افسردگی: جهت). 1394( حبیبی، م. -204
175-166. 

). میزان شیوع اختالالت رفتاري در دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه 1394مرادي، خ.، پورآوري، م.، و صالحی، س. ( حبیبی، م.، -205
 .56-63): 1(11استان قم. مجله تخصصی اپیدمولوژي ایران. 

شناختی رفتاري استرس بر کاهش استرس تحصیلی ناشی از انتظارات شخصی و والدین ). اثربخشی آموزش مدیریت 1394( حبیبی، م. -206
 .38-22): 2(4آموزان دبیرستانی. فصلنامه روانشناسی مدرسه، در دانش

). عوامل روانشناختی موثر بر شدت بیماري عروق کرونر قلب: نقش 1394( حبیبی م،صیرفی، م.، احدي، ح.، صادقیان، س.، عشایري، ح.،  -207
 41-61): 1(9یانجی گر رفتار هاي ناسالم. فصلنامه روانشناسی کاربردي، م
). اثربخشی درمان غنی سازي رابطه بر کاهش مشکالت بین فردي 1394و سلیمانی، س. ( .، نعمتی، ا.حبیبی، مپورزاد، ا.، زارع، م.،  -208

 .57-68): 1(1نوجوانان: رویکرد مبتنی بر خانواده. پژوهش هاي نوین در روانشناسی بالینی، 
). مقایسه نمیرخ رضایت زناشویی در دو گروه افراد 1394اسماعیلیان، ن. و روبین زاده، ش. ( حبیبی، م.،نیک پرور، ف.، موتابی، ف.،  -209

 .11-18): 1(1متاهل غیر متقاضی طالق و متقاضی طالق. پژوهش هاي نوین در روانشناسی بالینی، 
 گروه درمانی شناختی رفتاري برکاهش دیالکتیکی با رفتاردرمانگري ). مقایسه اثربخشی1394(.، و درویشی، م. حبیبی، مزمانی، ن.،  -210

 .32-42): 94(18کودکان معلول. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك،  افسردگی مادران
انفجاري. مجله دانشگاه  هاي خشم کاهش در دیالکتیک رفتاردرمانی ). اثربخشی1394( حبیبی، م.،زمانی، ن.، فرهادي، م.، جمیلیان، ح.  -211

 .35-44): 101(18علوم پزشکی اراك، 
). عوامل روانشناختی، جربی هاي خون، و شدت بیماري عروق 1393. (حبیبی.، مصیرفی، م.، احدي، ح.، صادقیان، س.، عشایري، ح.،  -212

 .67-89): 33(9دل یابی معادالت ساختاري. فصلنامه اندیشه و رفتار، مکرونر قلب: رویکرد 
سازي شناختی ). پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس فاجعه1393محمد علی پور، ز. ( .،سروستانی، ع ،.حبیبی، م تبار، س.ه؛علیسید  -213

)CCQ-M( . ،3فصلنامه  تخصصی روانسنجی)7-28): 1. 
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هاي اعتباري و بالینی آزمون شخصیتی روانی افراد بر اساس مقیاس رخمین). مقایسه 1393غرایی، ب.، عاشوري، ا.، جبرائیلی، ه. ( حبیبی، م.، -214

سال ایرانی. مجله تخصصی روان  14-18به تفکیک جنسیت و سن در جمعیت غیر بالینی  (MMPI-A)نوجوان  -سوتاچند وجهی مینه
 .89-111): 1(3سنجی، 

). BFQ-Cجی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت فرم نوجوانان (). تعیین ویژگی هاي روانسن1393و دهقانی، م. ( حبیبی، م.،طالبی، م.،  -215
 .183-215): 4(2فصلنامه تخصصی روانسنجی، 

اسی. شن). کاربرد روش دلفی در تحقیقات علوم رفتاري و پزشکی: مروري بر مزایا، تنگناها و روش1393و باقی، ر. ( حبیبی، م.،جمالی، ا.  -216
 .131-155): 26(7فصلنامه نامه آموزش عالی، 

). بررسی مقدماتی ویژگی هاي روان سنجی پرسشنامه خود بازداري وینبرگر در 1393خلقی، ح.، محمدلو، ه. و قربانیان، ا. ( بیبی، م.،ح -217

 .123-144): 4(2). فصلنامه تخصصی روانسنجی، SRSنوجوانان(
درمان جراحی ماستکتومی و پیامد درمانی ادراك  يي انتظار از نتیجهمقایسه ).1393(، ر. فیلدینگ و حبیبی، م.،حسینی، س.، داوودي، ج.،  -218

 .65-78): 4(3روانشناسی سالمت،  شده بر اساس میزان خودکارآمدي در زنان مبتال به سرطان سینه. فصلنامه
خاب انت يدر مصالحه برا یتیشخص يهایژگیو و یتیجنس ينقش تفاوتها).  1393( حبیبی، م.جبرائیلی، ه.، زاده محمدي، ع.، حیدري، م.، و  -219

 .500-509): 4(12، ي. فصلنامه تحقیقات علوم رفتارهمسر
زمانی راه رفتن در بیماران اسکولیوز نوجوانی ناشناخته و -). متغیرهاي فضایی1393و صبا، م.، (  حبیبی، م.،یزدانی، ش.، فرح پور، ن.،  -220

 .31-40): 1(1افراد سالم. مجله بیومکانیک ورزشی، 
. مجله علوم رفتاري، ايرابطه ناامیدي با افسردگی نوجوانان: نقش واسطه اي راهبردهاي مقابله). 1393( م. حبیبی،خلقی، ح؛ قنبري، س.  -221

8)4 :(315-307. 
آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی زنان ثربخشی هنردرمانی مبتنی بر ذهن). ا1393و حناساب زاده، م. ( حبیبی، م.، -222

 .22-31): 2(9سالمند،  . فصلنامهیائسه
هاي شخصیتی در مالك هاي انتخاب همسر. مجله اصول ). نقش ویژگی1393( حبیبی، م.جبرائیلی، ه.، زاده محمدي، ع.، حیدري، م.، و  -223

 .492-501): 2(16بهداشت روانی، 
آموزان مقطع متوسطه. تیاد دانشبه اع ش). بررسی رابطه راهبردهاي مقابله با استرس و سالمت روان با نگر1393و عاشوري، ا. ( حبیبی، م.، -224

 .183-174): 2(12، يفصلنامه تحقیقات علوم رفتار

) و رضایت FCSتعامالت خانوادگی( ). هنجاریابی و ساختار عاملی مقیاس1393مظاهري، م.، و دهقانی، س.، و عاشوري، ا. ( حبیبی، م.، -225

 .313-329): 3(10ژوهی، هاي ایرانی. فصلنامه خانواده پ): در جامعه خانوادهFSSخانوادگی(
نوجوانان.  در بدنی تصویر دربارهی نگرانی سیاهه ). روانسنجی1393و عابدي، ح.، ا. و سیدهادي علی تبار، ه. ( حبیبی، م.،پورآوري، م.،  -226

 .189-199): 4(19پژوهنده،  مجله

 راهبردهاي تنظیم هیجانیگرایی و ).  نقش ابعاد کمال1393( حبیبی، م.، عاطف وحید، محمدکاظم.، و .، غرایی، بنفشه.فهیمه احمدیان، -227
 .153-161): 2(20ایران،  بالینی روانشناسی و روانپزشکی بینی شدت عالیم افسردگی واضطراب دانشجویان مجلهدر پیش
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ایرانی. فصلنامه  اقوام درذهنی  بهزیستی و قومی هویت ). مقایسه1393( حبیبی، م.تقی زاده، م.، خوش کنش، ا.، زاده محمدي، ع.، و  -228
 .135-154): 52(14 رفاه اجتماعی،

پیش بینی رضایت شغلی بر اساس باورهاي خودکارآمدي، خودکارآمدي تدریس، استرس ). 1393( حبیبی، م.کاوه اي، ط.، عاشوري، ا.،  -229
 .5-16): 146(4ی، . فصلنامه تعلیم و تربیت کودکان استثنایشغلی و سطح نیازهاي معلمان استثنایی استان لرستان

). بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط 1393( حبیبی، م.سید علی تبار، ه.، قنبري، س.، زاده محمدي، ع.، و  -230
 .113-126): 2(10فرازناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی، 

بینی مشکالت رفتاري دوقلوها از روي جنسیت، زیگوزیتی و اي: پیش ). مدل لوجیت چندجمله1392جمالی، ا. و باقی، ر. ( حبیبی، م. -231
 .163-191): 2(2اشغال مادر. فصلنامه نامه روانسنجی 

). ارزشیابی درونی کیفیت 1392عطوفی، م. (زادهسرا، ش؛ غرایی، ب؛ سید علی تبار، س. ه؛ کاظمبندي، م. ف؛ نوحهقلعه حبیبی، م.، -232
. دها از دیدگاه دانشجویان و اساتیگیريپزشکی تهران: بررسی وضعیت موجود، تنگناها و جهت علومپزشکی دانشگاه هاي گروه روانبرنامه

 . 127-170): 3(2سنجی، فصلنامه روان

. فصلنامه )EOLCASدر حال مرگ( مارانیتجربه مراقبت از ب یابیارز اسیمق يو رواساز یابیاعتبار). 1392( حبیبی، م.نوري پور ، ر. و  -233
 150-125): 2(2 سنجی.روان

). اعتبار و روایی مقیاس رضایت زناشویی کانزاس: 1392خلقی، ح؛ سروستانی، ع؛ ذوالفقار نسب، س. (  تبار، س.ه؛سید علی حبیبی، م.، -234
 150-125): 5(2سنجی. پاسخ ناپارامتریک. فصلنامه روان -تحلیل عاملی تاییدي و نظریه سوال

 راهبردها، شنهادیپ ،روند لیتحل، خچهیتار: شناسی بالینی در ایران). ممیزي رشته روان1392س. ه. (عاشوري، ا؛ سید علی تبار،  حبیبی، م.، -235
 .121-154): 4(1سنجی، ه. فصلنامه روانانداز رشتچشم به دنیرس يبرا الزامات و اقدامات

هاي علوم رفتاري و پزشکی: کاربرد  گیري ضرورت تک بعدي بودن نشانگرها در اندازه). 1392ر. ( و باقریان، حبیبی، م.،ایزانلو، م.،  -236
 .671-684): 6(11، ي. فصلنامه تحقیقات علوم رفتارسازي معادالت ساختاري-مدل

هاي گروه روانشناسی ). ارزشیابی درونی کیفیت برنامه1392زاده، م. و شمس، م. (س، م.، کاظمشناغرایی، ب.، بیرشک، ب.، حقحبیبی، م.،  -237

فصلنامه تحقیقات علوم  .ها از دیدگاه دانشجویان و اساتیدگیريپزشکی ایران: بررسی وضعیت موجود، تنگناها و جهتبالینی دانشگاه علوم
 .493-509): 6(11، يرفتار

). اثربخشی درمان فراشناختی در بیماران اختالل تنیدگی پس از سانحه: مورد پژوهی سه بیمار. 1392( حبیبی، م.وکیلی، ي.، فتی، ل. و  -238
 .99-109): 4(5ی بالینی، روانشناسمجله 

-ذیري خانواده ). ویژگی هاي روانسنجی نسخه فارسی مقیاس انسجام و انعطاف پ1392و عاشوري، ا. ( حبیبی، م.،مظاهري، م.،  -239

(FACES-IV)314-325): 4(19 ایران، بالینی روانشناسی و روانپزشکی . مجله.  
ی. شناختگرا و مداخالت روانهاي مزمن: با تاکید بر افکار خودکشیبیماري یشناختپیامد هاي روان). 1392ر. ( و باقریان، حبیبی، م.، -240

 .1-13): 4(11، يفصلنامه تحقیقات علوم رفتار
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). اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی 1392پاشایی، س.، ظهیري، م، میرزایی، ج.، و زارع، م. ( حبیبی، م.،س.،  ایمانی، -241
 .63-81): 5(2معتادان در ابعاد سالمت جسمانی و روانشناختی. فصلنامه روانشناسی سالمت، 

رفتاري بر اضطراب، استرس و  -). اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی1392قنبري، ن.، خدایی، ا.، و قنبري، پ. ( حبیبی، م.، -242
 .166-175): 3(11، يسرپرست. فصلنامه تحقیقات علوم رفتار-افسردگی زنان خود

 -وتاسلینی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینههاي اعتباري و با). کارایی بالینی مقیاس1392غرایی، ب.، و عاشوري، ا. ( حبیبی، م.، -243

-311): 4(15مقایسه نیمرخ روانی در گروه بالینی با هنجار و تعیین نمره برش. فصلنامه اصول بهداشت روانی،  :)MMPI-Aنوجوان(
301. 

ی رفتاري بر بهزیستی عاطفی، روانشناخت-). اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی1392.، و شمس الدینی، س. (حبیبی، مقنبري، ن.،  -244
 .47-56): 1(5ی بالینی، روانشناسو اجتماعی دانشجویان داراي احساس غربت. مجله 

 -جسمی معلول و ناشنوا نابینا، ذهنی، دهمان عقب پسر کودکان مادران پروري فرزند استرس ). مقایسه1392و رشیدي، ا. ( حبیبی، م.، -245
 .15-26): 4(4روانشناختی،  کاربردي هايپژوهش نامهحرکتی. فصل

گرا در نوجوانان و جوانان: با تاکید برعوامل عوامل عوامل خطرساز افکار و رفتارهاي خودکشی). 1391ر. ( و پورحسین، حبیبی، م.، -246
 .23-38): 4(1روانشناسی، . فصلنامه رویش اجتماعی -روانی -زیستی

). اثربخشی آموزش کنترل خود بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس. 1391و بشرپور، س. ( حبیبی، م.،سلیمانی، ا.،  -247
 .1-11): 7(10،يفصلنامه تحقیقات علوم رفتار

 ناختی،شرفتاري بر بهزیستی روان -ریت استرس به شیوه شناختی). اثر بخشی مدی1391قنبري، ن.، خدایی، ا.، و قنبري، پ. ( حبیبی، م.، -248

 .91-107): 2(1، زن: حقوق و خانوادهسرپرست. فصلنامه -عاطفی و اجتماعی زنان خود
شناختی جانبازان جنگ تحمیلی عراق بر ضد بررسی سالمت روان). 1391( حبیبی، م.زرگر، ف.، فرورنده، ا.، محمدي، ا.، باقریان، ر.،  -249

 .1-10): 6(10،ي. فصلنامه تحقیقات علوم رفتارسال پس از اتمام جنگ 22ن، ایرا
 ). پیشگیري از اعتیاد در کودکان و نوجوانان: مروري بر عوامل فردي، خانوادگی و اجتماعی.1391عاشوري، ا.، و باقریان، ر. ( حبیبی، م.، -250

 .1-14): 6(10 ،يفصلنامه تحقیقات علوم رفتار
هاي گیريها، تنگناها و جهت). یافته1391احمدي زاده، م.، شاهی، ر.، خوشکام، م.، مرادي، آ.، و اخوان، ش. ( ،حبیبی، م.احمدي، خ.،  -251

 .10-1): 4(14پژوهش در حوزه سالمت روانی جانبازان. مجله طب نظامی، 
شناسی، روش تاري و پزشکی: مروري برگیري در علوم رفهاي قدیم و جدید اندازه). نظریه1391خدایی، ا.، و ایزانلو، ب. ( حبیبی، م.، -252

 .302-315): 4(10،يفصلنامه تحقیقات علوم رفتار مزایا و تنگناها.
). کاربرد آماره هاي نظریه کالسیک اندازه گیري در ارزیابی سوالها و ازمون هاي چند گزینه 1391اي، ب. (و کاوه حبیبی، م.،ایزانلو، ب.،  -253

 .77-104): 1(1 ،اي. فصلنامه تخصصی روان سنجی
پاسخ. فصلنامه -ي یک، دو و سه پارامتریک نظریه سوالهادرمدل). مقایسه تابع آگاهی سوال و آزمون 1391. (حبیبی، مایزانلو، ب.، و  -254

 .59-75): 1(1تخصصی روان سنجی، 
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یسه با روش وزن دهی با مقادیر ثابت کاربرد تحلیل عاملی در تعیین وزن گویه ها در مقا). 1391و ایزانلو، ب.، و خدایی، ا. ( حبیبی، م. -255
 . 81-105): 1(3. فصلنامه اندازه گیري تربیتی، در اندازه گیري هاي روانی تربیتی

هاي روانسنجی و ساختار عاملی سلسله مراتبی فرم ). ویژگی1391خدایی، ا.، مقدم زاده، ع.، شمس الدینی، س. و برکتین، م. ( حبیبی، م. -256

 .1-19): 6(10،ي): در گروه نمونه غیر بالینی. فصلنامه تحقیقات علوم رفتارSF-36سالمت (یابی کوتاه مقیاس زمینه
). نقش افسردگی، استرس، شادکامی 1391زرانی، ف.، عاشوري، ا.، حفاظی، م.، حاجبی، ا.، و بوالهري، ج. (حبیبی، م.، پورشریفی، ح.،  -257

 .99-107): 2(18 ایران، بالینی روانشناسی و روانپزشکی جویی. مجلهاجتماعی در غربالگري غیرمستقیم افکار خودکشی دانش تیوحما
شکی . مجله روانپزشده هوشی وکسلر کودکان نظر حساسیت، ویژگی و نقطه برش مقیاس تجدید ).1391( حبیبی، م.رحیمیان، ا.، و  -258

 .201-195): 3(18 وروانشناسی بالینی ایران،
). رابطه بین کیفیت زندگی و صفات شخصیتی در افراد معتاد. فصلنامه تحقیقات علوم 1391و ایمانی، س. ( حبیبی، م.،پورنقاش، س.،  -259

 .155-167): 3(10، يرفتار
 در آن پذیري توارث وضریب افکارخودکشی ). بررسی1391دهشیري، غ.، و کریم زاده، ع. ( حبیبی، م.،فدایی، ز.، عاشوري، ا.،  -260

 .88-98): 2(18 دوقلوهاي همسان و ناهمسان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،
 آموزانع کنترل و عزت نفس دانش). رابطه رفتار مطلوب انضباطی با عملکرد خانواده، منب1391( و سلیمانی، ا. حبیبی، م.،یوسلیانی، غ.،  -261

 .114-134): 2(1ي استان تهران. مجله روانشناسی مدرسه، هاشهرستاندبیرستانی 
هاي خطرساز مصرف مواد در نوجوانان بر اساس شاخص بینی). پیش1391( ردر، ل.-.، بشارت، م.، بهرامی، ه.، رستمی، ر.، و فررحبیبی، م -262

 .54-43):1(4 نوادگی، همساالن و محل سکونت. مجله روانشناسی بالینی،و محافظت کننده پیشگیري فردي، خا
هاي پیشگیري از مصرف سیگار و اثر عوامل خطرساز فردي، ). مطالعه پیرامون شاخص1390( ردر، ل.-بشارت، م.، و فرر حبیبی، م.، -263

کننده سیگار. فصلنامه پژوهشده و غیرمصرفکننآموزان مقطع متوسطه مصرفخانوادگی و همساالن درمصرف سیگار نوجوانان: دردانش
 .19-44): 4(1هاي روانشناسی اجتماعی، 

سه ي: توصیف و مقایدییتا یعامل لیپاسخ و تحل-سوال هینظر). تغییرناپذیري پارامترها در 1390( مرادي، ف.، و ایزانلو، ب. حبیبی، م.، -264
 .47-70): 2(2تربیتی، دو رویکرد بر اساس داده هاي تجربی. فصلنامه اندازه گیري 

مجله  آموزان دبیرستانی.مصرف مواد در دانش کننده سوء). عوامل خطر و محافظت1390( حبیبی، م.خوشابی، ك.، مرادي، ش.، و  -265
 .313-323): 4(17 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،

زمینه سالمت روان جانبازان: مرور سیستماتیک. مجله علوم ). وضعیت مطالعات انجام شده در 1390( .حبیبی، ماحمدي، خ.، شاهی، ر.، و  -266
 .217-224): 3(5رفتاري دانشگاه بقیه اهللا، 

شناسی. فصلنامه و رفتاري: مروري بر مزایا، تنگناها و روش در تحقیقات علوم اجتماعی لیفراتحل). کاربرد 1390( حبیبی، م.ایزانلو، ب.، و  -267
 .69-82): 1(9، ي تحقیقات علوم رفتار

تفاده از با اس يپارامتر تکالگوي پاسخ: کاربرد -لسؤا ۀاساس نظری رشناسایی کارکرد متفاوت سؤال ب). 1389( .حبیبی، مایزانلو، ب.، و  -268
 .20 -31:)2(4، شناسی کاربرديفصلنامه روانجی. ام-لوگافزار باينرم
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ي مقابله با استرس بر مادران هاروش). بررسی اثر بخشی آموزش 1389( حبیبی، م.پور، ع.، فرزاد، و.، رستمی، ر.، و پژوه، ا.، متولیبه -269
 .99-114): 1(6 ،. فصلنامه خانواده پژوهیداراي فرزندان با اختالل کاستی توجه و بیش فعالی

تی در دانشجویان شخصی هايسبک واي راهبردهاي مقابله مقایسه). 1389( حبیبی، م.راد، ب.، اصغرنژاد، ع.، یزدان دوست، ر.، و فرزین -270
 .17-21): 1(4 . مجله علوم رفتاري دانشگاه بقیه اهللا،خوابگاه افسرده وغیرافسرده ساکن

ی پرسشنامه شخصیتی چندوجهی سنجروانهاي ). هنجاریابی و بررسی ویژگی1389و خطیبی، ع. ( حبیبی، م.،دهقانی، م.، عاشوري، آ.،  -271

 .299-318): 3(14ی، روانشناسساله ایران. مجله  18-80) در جمعیت عمومی MMPI-2مینه سوتا (
تنیدگی فرزند پروري مادران کودکان عادي و استثنایی مجله تحقیقات علوم رفتاري  ). مقایسه1388رشیدي، ا.، و متولی، ع. ( حبیبی، م.، -272

 175-181):2(7دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
 تیرتربیغ). بررسی سالمت روانی در دبیران تربیت بدنی و 1388بشارت، م.، قراقوزلو، ف.، ایزانلو، ب.، و ذوالفقاري، م. ( حبیبی، م.، -273

 .93-114): 1(1هاي جمعیت شناختی. نشریه رشد و یادگیري حرکتی ورزشی، بدنی بر اساس ویژگی
اختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس مشکالت رفتاري نوجوانان ). بررسی س1388.، بشارت، م.، فدایی، ز.، و نجفی، م. (حبیبی، م -274

 .1-21):1(1ی بالینی، روانشناس): دوقلوهاي همسان و ناهمسان. مجله YSR(خایشنبا
ي اسکیزوفرنی، افسردگی هااختاللپریشی: ي روانهااختالل). شناسایی عالئم شاخص در 1388( حبیبی، م.قمري، ح.، حشمت، ر.، و  -275

 .21-39): 4(3 شناسی کاربردي دانشگاه شهید بهشتی،لقی دو قطبی. فصلنامه رواناساسی و خ
). رابطه بین افکار خودکشی و صفات شخصیتی در افراد معتاد. فصل نامه 1388ترکمن، م.، و اسماعیلی، ع. ( حبیبی، م.،عاشوري، ا.،  -276

 .249-255): 3(3تحقیقات علوم رفتاري بقیه اهللا، 
). رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران. 1388( حبیبی، م.ع.، حکیمی، ا.، و غباري، ب.، متولی،  -277

 .110-123):2(3شناسی کاربردي، فصلنامه روان

): 2(5پژوهی، مجله خانواده  .(CDI)نیی و اعتبار پرسشنامه افسردگی کودکاایپا). 1388. (حبیبی، مدهشیري، غ.، نجفی، م.، شیخی، م.، و  -278
177-159. 

ران. بدنی و سایر دبیتنی استرس در دبیران تربیت ). مقایسه میزان، منابع و عالیم روان1387نجفی، م.، فلسفی، غ.، و فدایی، ز. ( حبیبی، م.، -279
 .636-656): 4(2صلنامه روان شناسی کاربردي، ف
ی مقیاس احساس تنهایی. مجله سنجروانو بررسی خصوصیات ). ساخت 1387. (حبیبی، مدهشیري، غ.، برجعلی، ا.، شیخی، م.، و  -280

 .282-297):3(12 ی،روانشناس
هاي روانسنجی مقدماتی مقیاس خود گزارشگري مشکالت رفتاري کودکان و ). بررسی ویژگی1387بشارت، م.، و فدایی، ز. ( حبیبی، م.، -281

  .410-432): 4(7ی، شناختروان: روي دوقلوهاي همسان و نا همسان. مجله علوم YSRخنوجوانان ایشنبا
آموزان مقطع متوسطه بر حسب اي میزان شیوع کودك آزاري در دانشبررسی مقایسه). 1387. (حبیبی، مویزه، ا.، مرادي، ش.، فدایی، ز.، و  -282

 .145-165): 2(4 ،خانواده پژوهی همجل .هجنس، مقطع تحصیلی و سابقه طالق در خانواد
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آموزان دوره راهنمایی شهر آزاري در دانش). بررسی میزان شیوع کودك1387فرزادفر، ز.، و محمدخانی، پ. ( حبیبی، م.،خوشابی، ك.،  -283
 .115-138): 3. مجله رفاه اجتماعی، (85-86تهران در سال تحصیلی 

 .23-30): 3(2). نژاد، قومیت و درد. مجلّه بازتاب دانش، 1387( حبیبی، م.اصغري مقدم، ع.، و  -284

آموزان ي بر سازگاري اجتماعی دانشورزجراتهاي شیوه ریتأثاي ). بررسی مقایسه1387و بشارت، م. ( حبیبی، م.،، شارع، ح.، رحیمیان، ا. -285
 .29-55): 3(20، یهاي آموزشجله نوآوريمدوره راهنمایی. 

ی روانشناس هیولوژیک استرس معلمان. مجل). هنجاریابی مقیاس میزان، شیوع، منابع و عالئم فیز1386.، بشارت، م.، و فدایی، ز. (حبیبی، م -286
 .1-33): 2(2 و علوم تربیتی دانشگاه تبریز،

با استفاده از عملکرد شناختی. مجله  مهاي فکري نظریه بیوریت). بررسی روال سیکل1386( حبیبی، م.ایزانلو، ب.، ابراهیم قوام، ص.، و  -287
 .20-39): 3(1ی، شناختروانپژوهش در سالمت 

 یروانشناسجله متربیتی. شناسی و علومگیري در حوزه رواناي بر مبانی رویکردهاي جدید اندازه). مقدمه1386( حبیبی، م.و ایزانلو، ب.،  -288
 .135-148): 8(2، یو علوم تربیتی عالمه طباطبای

سال  11-18خود گزارشگري ): فرم YSR). هنجاریابی مقیاس مشکالت رفتاري ایشنباخ (1386و فدایی، ز. ( حبیبی، م.،کاکابرایی، ك.،  -289
 .50-66): 4(1 ی،شناختروانروي دانش آموزان مقطع متوسطه. مجله پژوهش در سالمت  نکودك و نوجوا

هاي خی دو در جداول توافقی خطی و مدلهاي لگاریتم). مقایسه مدل1385فر، م. (اسکندري، ف.، بشارت، م.،و محمدي حبیبی، م.، -290
 .143-165): 2(5 ی،شناختروانهاي دفاعی. مجله علوم هاي دلبستگی و مکانیزمسبکدو متغیره: بررسی رابطه جنس، 

دانشجویان. مجله علوم  انیدرم). ساخت و هنجاریابی مقیاس اندیشه خودکشی 1384و بشارت، م. ( حبیبی، م.،فر، م.، محمدي -291
 .339-361): 4(4ی، شناختروان

 متغیره: تحلیل سبک هاي دلبستگیاسکوئر در جداول توافقی چندخطی بر آماره کايگاریتم ). مزایاي مدل ل1384و بشارت، م. ( حبیبی، م.، -292
 .159-179): 2(4ی، شناخترواندوقلوهاي همسان و ناهمسان. مجله علوم 

هوش هیجانی بر سالمت روانی و موفقیت تحصیلی در مرحله  ریتأث). بررسی 1384( حبیبی، م.بشارت، م.، رضازاده، م.، فیروزي، م.، و  -293
 .26-41): 1(4ی، شناختروانانتقال از دبیرستان به دانشگاه. مجله علوم 

): 3(2 ی،شناختروانجله علوم م. تکزادگانو  دوقلوهاي دلبستگی در هاسبک). مقایسه 1382پور، ح. (بشارت، م.، و شمسی حبیبی، م.، -294
228-217. 

 گذاري اشتراك به انواع در اخالقی هاي مؤلفه و بازداري کنترل نقش). 1397، (حبیبی م..، لطف آبادي، ح.، ایمانی، س. کشوري، ف -295

 سال 6 تا 4 کودکان
شناختی عدالت در کودکان در تعامل با گروه هاي عصبهمبسته). 1397، (حبیبی م.کشوري، ف.، لطف آبادي، ح.، ایمانی، س.  -296

 خودي/غیرخودي در: مطالعه پتانسیل وابسته به رویداد 
و عباسیان، ل.، (زیر چاپ).  نقش پیش بینی کنندگی استیگما، احساس تنهایی و حمایت اجتماعی بر کیفیت  حبیبی، م.اعتصامی ، ب.،  -297

 زندگی بیماران مبتال به اچ آي وي/ایدز؛ نقش واسطه اي راهبردهاي مقابله اي
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گري انجیسته به مواد افیونی: نقش میهاي شخصیتی در افراد واب(زیر چاپ).  رابطه علی کیفیت زندگی و ویژگی حبیبی، م.ساالري ، م.، و  -298
 خودکارآمدي

و مقدم زاده، ع.، (زیر چاپ).  نقش پیش بینی کنندگی استیگما، احساس تنهایی و حمایت اجتماعی بر کیفیت  حبیبی، م.رشیدي ، ب.،  -299
 زندگی بیماران مبتال به اچ آي وي/ایدز؛ نقش واسطه اي راهبردهاي مقابله اي

هاي شناختی در رفتار جنسی پرخطر مردانی با سوء مصرف مزمن مت ).نقش آسیب1398. (حبیبی، مع.، و  جبرائیلی ، ف.، مرادي، -300
 آمفتامین

  وابستگی به مصرف سیگار در دانشجویانمقیاس هاي روانسنجی ویژگی(زیر چاپ).   حبیبی، م.کاظمی ، م.، مقدم زاده، ع.، و  -301

نامه دفتر  نییو آ يآزمون سراسر قیشدگان از طر رفتهیپذ یلیتحص شرفتیپ سهیمقا، (زیر چاپ). حبیبی معلی طبار، ه.،  ، ع.،جوانبخت -302
 یبهشت دیارشد دانشگاه شه یاستعداد درخشان در دوره کارشناس

 در موفقیت ظارانت نفس، عزت اساس بر دبیرستانی نوجوانان در افسردگی بینی ،  سیوندیان م.،  قنبري،  ف، (زیر چاپ). پیش.م ،حبیبی -303
 جسر پرخطر رفتار نظریه بر تاکید با کنندهمحافظت فردي کنترل و مدرسه
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 اعتیاد ترك

و   جانیه میتنظ دري دشواربر مبناي مواد  سوء مصرف کنندهمردان  ییزناشو ت. (زیر چاپ).  پیش بینی رضایم ،حبیبی ، ش.،  بابازاده -309
 تسالم دهندهارتقاء یسبک زندگ

 :. (زیر چاپ).  رابطه  تنظیم هیجان و  سبک زندگی با اختالل در عملکرد جنسی در مردان سوء مصرف موادم ،حبیبی ، ش.،  بابازاده -310
 نقش واسطه اي رضایت زناشویی

 مواد در مردان وابسته به (CSFQ-14). (زیر چاپ ویژگی هاي روانسنجی پرسشنامه اختالل عملکرد جنسی م ،حبیبی ، ش.،  بابازاده -311

. (زیر چاپ).  بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و تمایز یافتگی خود با تمایل به اعتیاد در معتادین مراجعه م ،حبیبی ، ع.،  سروستانی -312
 کننده به مراکز ترك اعتیاد 
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(وضعیت اشتغال،  کیدموگراف يهایگیژو و یزندگ تیفیعود در معتادان بر اساس ک، (زیر چاپ). پیش بینی .م ،حبیبیمهدي پور،  -316

     سکونت، سن شروع، دفعات بستري، نحوه مصرف و مصرف در خانواده)
امل نوجوان و تک -بینی مشکالت رفتاري نوجوانان بر مبناي رضایت از زندگی، تعارض والد). پیش1397، (م .حبیبی روستایی راد، شیدا.، -317

 .27-49): 12(7. رویش روانشناسی، مثبت نوجوانی
 رفتاري-هیجانی مشکالت بروز در خانواده بافتی-شناختی نظري مدل مدل برازش ا، ا.، (زیر چاپ). آزمون، مختارنیحبیبی م کالنتري، ف.، -318
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 استرس تحصیلی
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 در معلمان سیخودکارآمدي تدر بهبود
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 ، (زیر چاپ). مقایسه ي بیش ارزش گذاري اندام و وزن، عزت نفس و سوگیري درونی.، حبیبی معاطف وحید، ك.، عاشوري، ا ناهید، ر.، -325
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ه مت آمفتامین با افراد وابستمقایسه توانایی یادگیري و حافظه در افراد وابسته به  ).1397ي، ا. (عاشور، حبیبی، م. ب.، ،رشکیب آخانی، ا.، -328
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 نوجوانان رادز یافسردگ اسیمق یروانسنج يهایژگیو نژاد، ف.، و خلقی، ح. (زیر چاپ).، حامدي نیا، ا.، عسگريحبیبی، م. -331

همبستگی کمال گرایی و ویژگی هاي شخصیتی با تصویر بدن در  (زیر چاپ). ع. احمدي، ، ا.، وصادقی، حبیبی، م ح.، عابدي پریجا، -332
   جوانان

بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس کلی رضایت از رابطه. فصلنامه  سروستانی، ع. (پذیرش). حبیبی، م؛سیدعلی تبار، س.ه؛  -333
 پژوهش و سالمت. 

روابط فرا  هاي جمعیت شناختی بر نگرش بهکنندگی ویژگیبینیپورآوري، م. (پذیرش). بررسی اثر پیش حبیبی، م؛سید علی تبار، س. ه؛  -334
 زناشویی. فصلنامه پژوهش و سالمت. 

ان رفتاري بر سطح تحمل پریشانی زنان داراي سرط -(زیرچاپ). اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی حبیبی، م.حبیبی، ژ.، و  -335
 پستان

نقش واسطه اي عزت  :یذهن یستیبا بهز یقوم تیو هو ینید تیرابطه هو .، خلقی، ح.، نوروزي، م.، (زیر چاپ).م ،هزاد یتق، حبیبی، م. -336
 نفس

رهنگ فاثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر اختالل میل جنسی زنان معتاد در حال ترك.  ، نوروزي، م.، (زیر چاپ).حبیبی، م. -337
 مشاوره و روان درمانی

 گري عزت نفسنقش واسطهبررسی رابطه بهزیستی ذهنی با رفتارهاي پرخطر دانشجویان: با  نوروزي، م.، (زیر چاپ). حبیبی، م.، -338

خلقی، ح.، و محمدلو، ه. (زیرچاپ). پیش بینی کننده هاي ناامیدي نوجوانان: خودکارآمدي، ترتیب تولد، جنسیت  حبیبی، م.عابدي، ح.،  -339
 و سن

خلقی، ح.، و قربانیان، ا. (زیرچاپ). پیش بینی کننده هاي پرخاشگري نوجوانان: خودکنترلی و خودبازداري جنسیت، ترتیب  ،حبیبی، م. -340
 تولد و تحصیالت والدین،

 و مختارنیا، ا. (زیرچاپ). نقش استرس تحصیلی در افسردگی نوجوانان: نقش میانجی خودکارآمدي ،حبیبی، م.خلقی، ح.،  -341

 ی، ژ. (زیرچاپ). تاثیر آموزش ایمن ساز ي در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب زنان داراي سرطان پستان، و حبیبحبیبی، م. -342

 کودکان در پرخاشگري کاهش بر ايمقابله سازي توانمند برنامه بخشی زاده ، م.، (زیر چاپ). اثر، شریفم ،حبیبی ، م.،  میرزایی -343

). اثر بخشی آموزش دلگرم سازي بر کاهش ترس از ارزیابی منفی در 1394و سلیمانی، س. ( ا.نعمتی،  حبیبی، م.،پورزاد، ا.، زارع، م.،   -344
 نوجوانان

زندگی و اشتغال زنان در سازگاري والدگري، چرخه). نقش استرس1394و سلیمانی، س. ( نعمتی، ا. حبیبی، م.،پورزاد، ا.، زارع، م.،  -345
   زناشویی و ابعاد آن 

 بینی کارکردهاي شناختی سالمندان براساس نگرش به سالمنديپیش(زیر چاپ).  حبیبی، م.، ، م.، عاشوري، ا. و پیرمراديخلف، ن.،  -346
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نقش شناخت هاي فاجعه آمیز شناختی و خودکارآمدي در افسردگی نوجوانان: با نقش واسطه ). 1396، خلقی، ح. (حبیبی، م.مختارنیا، ا.،  )48

 1396اردیبهشت  14-13-. کنفرانس بین المللی فرهنگ آسیب شناسی روانی و تربیت. گري استرس تحصیلی
 کنگره ). ویژگی هاي روان سنجی پرسشنامه ناامیدي کودکان و نوجوانان. پنجمین1394عابدي، ح.، و پرندوار، ز.، ( ، خلقی، ح.،حبیبی، م. )49

-466، 10چاپ شده در ویژه نامه روانشناشسی معاصر،  مقاالت . مجموعه1394اردیبهشت  15-17ایران، تهران  روانشناسی انجمن
463. 

 انجمن کنگره ). بهبود عالئم بیماران مبتال به افسرده خویی از خالل طرحواره درمانی. پنجمین1394، و عابدي، ح. (حبیبی، م.اکبري، م.،  )50

 .124-128، 10چاپ شده در ویژه نامه روانشناشسی معاصر،  مقاالت . مجموعه1394اردیبهشت  15-17ایران، تهران  روانشناسی
ارتباط   والد کودك  کردیبا رو یدرمان يباز یاثربخش). 1394، و شمسیان، ب.، (حبیبی، م.مسجدي، ع.، اجاق، ف.، زاده محمدي، ع.،  )51

)CPR( کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید  روانشناسی سراسري کنگره . دومینمبتال به سرطان کودکانی بر کاهش افسردگ
 .1394آبان  27-26بهشتی، 

 . دومینسمیبه ات مبتالساله  6-2در کودکان  یحس یمشکل پردازش وعیش). 1394( .حبیبی، م اسکندري، ب.، پوراعتماد، ح.، مظاهري، ع.، و )52

 . 1394آبان  27-26کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  روانشناسی سراسري کنگره
 بر یمبتن یپردازش حس يها سبکي مداخله ا يراهبردها یاثربخش). 1394( حبیبی، م. اسکندري، ب.، پوراعتماد، ح.، مظاهري، ع.، و )53

کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید  روانشناسی سراسري کنگره . دومینسمیمبتال به ات کودکان دان؛ بر کاهش عالئم در يالگو
 . 1394آبان  27-26بهشتی، 

  یفعال شیب اختالل با کودك يبا مادران دارا یمشورت گروه یاثربخش). 1394خوش کنش، ا.، و بخشانی، س.، ( حبیبی، م.،نوري پور، ر.،  )54
کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  روانشناسی سراسري کنگره . دومینآموزان دانشی لیتحص شرفتیکمبود توجه بر پ

 . 1394آبان  26-27
 . دومینکودکان یاجتماع يها مهارت شیمحور مادران در افزا یآموزش دلبستگ یاثربخش). 1394م.، (حبیبی، محمدلو، ه.، قنبري، س و.،  )55

 . 1394آبان  27-26کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  روانشناسی سراسري کنگره
 کنگره هاي روانسجی مقیاس افسردگی نوجوانان رادز. دومینویژگی ).1394نژاد، ف.، (، حامدي نیا، ا.، و عسگريحبیبی، م. خلقی، ح.، )56

 .1394آبان  27-26ن، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، کودك و نوجوا روانشناسی سراسري
 هاي روانسجی مقیاس افسردگی کوتچر در نوجوانان. دومینویژگی ).1394نژاد، ف.، (، حامدي نیا، ا.، و عسگريحبیبی، م. خلقی، ح.، )57

 .1394آبان  27-26کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  روانشناسی سراسري کنگره
  اسیمق یابیاعتبار :یکودک از سرطان دوران افتهینوجوانان بهبود یزندگ تیفیک ).1394، دهقانی، م.، و خلقی، ح.، (حبیبی، م..، مجیدي، ه )58

QOL_CSV1394آبان  27-26کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  روانشناسی سراسري کنگره . دومین. 
 اسیمق یابی: اعتبارسرطان از افتهیسرطان در نوجوانان بهبود  يماریها ب امدیپ ).1394ح.، ( ، دهقانی، م.، و خلقی،حبیبی، م.مجیدي، ه.،  )59

IOC_CS1394آبان  27-26کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  روانشناسی سراسري کنگره . دومین. 
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)  اسیمق یابی: اعتباریدوران کودک سرطان از افتهیبود تجارب به دست آمده از نوجوانان به ).1394، مجیدي، ه.، و خلقی، ح.، (حبیبی، م. )60

R-PIE1394آبان  27-26کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  روانشناسی سراسري کنگره . دومین. 
 اسیمق یابی: اعتبارسرطان از افتهیدر نوجوانان بهبود  یشناخت يراهبرد ها یبررس ).1394، مجیدي، ه.، دهقانی، م.، و خلقی، ح.، (حبیبی، م. )61

CCSS1394آبان  27-26کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  روانشناسی سراسري کنگره . دومین. 
 يها اسیمق خرده کیبه تفک ژهیو يازهایکودکان ن يگروه ها ي سهیمقا ).1394، و هاشمی، ف.، ناصح نیا، آ.، (حبیبی، م.سپهوند، س.،  )62

کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید  روانشناسی سراسري کنگره . دومینژهیو يازهایبا ن کودکان در مادران ياسترس فرزندپرور
 .1394آبان  27-26بهشتی، 

 کیبه تفک يفرزندپرور استرس يها اسیخرده مق ي سهیمقا ).1394، سپهوند، س.، میرزایی، م.، و گنجوي، م. (حبیبی، م.هاشمی، ف.،  )63
 روانشناسی سراسري کنگره دومین  .در مادران کودکان مبتال به سرطان نیوالدي ماریب يو سابقه  شغل ت،الیکودك،تحص تیجنس

 .1394آبان  27-26کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 
 منیا یدلبستگ با در کودکان دختر یلیو عملکرد تحص یاجتماع يسازگار ).1394، (حبیبی، م. قربانیان، ا.، پورابراهیم، ت.، موسوي، پ.، و )64

 .1394آبان  27-26کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  روانشناسی سراسري کنگره .  دومینمنیو ناا
 یروان یشناس بیآس توانندیم یتیمختلف هو يها تیوضع ایآ ).1394، عاشوري، ا.، و موسوي، ن. (حبیبی، م.نوروز پور، م.، غرایی، ب.،  )65

آبان  27-26کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  روانشناسی سراسري کنگره دومین  کنند؟ نییتب یرانیرا در نوجوانان ا
1394. 

شهر  نوجوانان در ادیبه اعت شیکارکرد خانواده با گرا يرابطه  ).1394، فالح، ص.، و کشانی، ش. (حبیبی، م.نیک منش، ا.، دهقانی، م.،  )66
 .1394آبان  27-26کودك و نوجوان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  روانشناسی سراسري کنگره ومین. دتهران

طراحی و آزمودن الگویی از عوامل تاثر گذآر بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل  ).1393، ایزدیخواه، ا. (حبیبی، م. آخانی، ا.، )67
 . 1393شهریور 11-13. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود.نشجویان علوم پزشکی کشورپانزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دا .اسکلورزیس

 عتادم کنندگینقش تعدیل نظرگرفتن در با فرزندپروري هايسبک و هاي زندگیسبک ). رابطه1393. (حبیبی، محاجی شیخی، م.، لواف، ه.، و  )68
 .1393اردیبهشت  16-17شهید بهشتی، ، تهران: دانشگاه شناسی خانوادهپدر. ششمین کنگره ملی آسیب بودن

. ششمین کنگره ملی انتخاب همسر درمصالحه  باهاي دلبستگی سبک). رابطه 1393. (حبیبی، مجبرائیلی، ه.، زاده محمدي، ع.، حیدري، م.، و  )69
 .1393اردیبهشت  16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهآسیب

هاي جنسیتی با مصالحه در هاي شخصیتی و تفاوت). بررسی رابطه ویژگی1393( حبیبی، م.حیدري، م.، و جبرائیلی، ه.، زاده محمدي، ع.،  )70
 .1393اردیبهشت  16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهانتخاب همسر. ششمین کنگره ملی آسیب

هاي انتخاب همسر. ششمین هاي شخصیتی با مالكرابطه بین ویژگی). بررسی 1393( حبیبی، م.جبرائیلی، ه.، زاده محمدي، ع.، حیدري، م.، و  )71
 .1393اردیبهشت  16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهکنگره ملی آسیب

ن. ششمین مبینی افسردگی در بیماران مبتال به درد مزآفرینی در پیش). رضایت زناشویی و فاجعه1393( حبیبی، م.اکبري، ف.، و دهقانی، م.، و  )72
 .1393اردیبهشت  16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهکنگره ملی آسیب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

پایش رشد و تحول کودك بر استرس و رضایت از فرزندپروري مادران.  هاي). اثربخشی آموزش1393.، و محمدي، ر. (حبیبی، مصداقت، م.،  )73
 .1393اردیبهشت  16-17گاه شهید بهشتی، ، تهران: دانششناسی خانوادهششمین کنگره ملی آسیب

زناشویی. ششمین کنگره ملی شناختی نگرش به روابط فراهاي جمعیت). بررسی ویژگی1393. (حبیبی، مسید علی طبار، ه.، پورآوري، م.، و  )74
 .1393اردیبهشت  16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهآسیب

ان دختر  در زن -پذیري رضایت زناشویی براساس کیفیت ارتباط ادراك شده پدربینی). پیش1393. (حبیبی، مشفیعی ، ف.، صادقی، م.، و  )75
 16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهآوري. ششمین کنگره ملی آسیباي تصویر از خود و تابمتأهل: نقش واسطه

 اردیبهشت
و  غیرکاربران  ). مقایسه نگرش به روابط فرا زناشویی و جهت گیري مذهبی در کاربران1393. (ی، محبیبسید علی طبار، ه.، پورآوري، م.، و  )76

 .1393اردیبهشت  16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهبوك. ششمین کنگره ملی آسیبفیس شبکه اجتماعی
اضطراب و استرس مادران  الکتیک و رفتاردرمانی شناختی بر افسردگی،). مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دی1393. (حبیبی، مزمانی، ن.، و  )77

 16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهمانده ذهنی. ششمین کنگره ملی آسیبکودکان فلج مغزي، اوتیسم و عقب
 .1393اردیبهشت 

ي درمان جراحی ماستکتومی و پیامد درمانی ادراك شده از نتیجه ي انتظار). مقایسه1393.، فیلدینگ، ر. (حبیبی، محسینی، س.، داوودي، ج.  )78
تی، ، تهران: دانشگاه شهید بهششناسی خانوادهبر اساس میزان خودکارآمدي در زنان مبتال به سرطان سینه. ششمین کنگره ملی آسیب

 .1393اردیبهشت  17-16
ق از دیدگاه زوجین متقاضی طالق در مراحل ورود به مدرسه و بلوغ طال علل). 1393.، حاجی حیدري، ز.، و غمخوار فرد، ز. (حبیبی، م )79

 16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهفرزند بر اساس رویکرد تحولی چرخه زندگی. ششمین کنگره ملی آسیب
 .1393اردیبهشت 

. کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعه کیفیجین مراجعهاز دیدگاه زو طالق در مرحله ازدواج علل). 1393و حاجی حیدري، ز. (حبیبی، م.،  )80
 .1393اردیبهشت  16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهششمین کنگره ملی آسیب

. از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعه کیفی طالق در مرحله عقد علل). 1393و حاجی حیدري، ز. (حبیبی، م.،  )81
 .1393اردیبهشت  16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهششمین کنگره ملی آسیب

). اثربخشی آموزش مدیریت شناختی رفتاري استرس بر کاهش استرس 1393قنبري، ن.، مقدم زاده، ع.، و عظیم بردي، خ. (حبیبی، م.،  )82
: دانشگاه ، تهرانشناسی خانوادهبیرستانی. ششمین کنگره ملی آسیبآموزان دتحصیلی ناشی از انتظارات شخصی و والدین در دانش

 .1393اردیبهشت  16-17شهید بهشتی، 
). بررسی اعتبار و روایی مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی. ششمین کنگره ملی 1393.، سید علی طبار، ه.، و پورآوري، م. (حبیبی، م )83

 .1393اردیبهشت  16-17هشتی، ، تهران: دانشگاه شهید بشناسی خانوادهآسیب
هاي ایرانی. ششمین تعامالت و رضایت خانوادگی: در جامعه خانواده ). هنجاریابی و ساختار عاملی مقیاس1393.، و مظاهري، م. (حبیبی، م )84

 .1393اردیبهشت  16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهکنگره ملی آسیب
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هاي ارتباطی در بین بعد از ازدواج و سبک -هاي قبل). بررسی عشق، مالك1393ي نژاد، ف.، و نیک پرور، ف. (انصار . فدایی، ز.،حبیبی، م )85
 .1393اردیبهشت  16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادهزوجین. ششمین کنگره ملی آسیب

-: در خانواده(FACES-IV)پذیري خانواده س انسجام و انعطافهاي روانسنجی مقیا). ویژگی1393و عاشوري، ا. ( . مظاهري، م.،حبیبی، م )86

 .1393اردیبهشت  16-17، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شناسی خانوادههاي ایرانی. ششمین کنگره ملی آسیب
، شناسی خانوادهآسیب زنان. ششمین کنگره ملی افسردگی کاهش بر مدتکوتاه مدارحلراه درمان ). اثربخشی1393.، و قادري، ك. (حبیبی، م )87

 .1393اردیبهشت  16-17تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 
). روانشناسی سالمت: تاریخچه، کاربست ها و سیر تحولی. اولین همایش سراسري روانشناسی 1393. (حبیبی، م باقریان، ر.، و زرگر، ف.، )88

 .1393اردیبهشت  23-25اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  سالمت ایران،
عادي. اولین همایش سراسري مقایسه نیم رخ اختالالت روانی و عملکرد خانواده درجمعیت معتاد و ). 1393. (حبیبی، م خلقی، ح.، و )89

 .1393اردیبهشت  23-25روانشناسی سالمت ایران، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
ویژگی هاي شخصیتی در میان افراد مبتال به اختالل وابسته به مواد و  مقایسه). 1393.، و شجاعی، ف. (حبیبی، مسویزي، ر.، مجتهدي، ح.،  )90

 .1393اردیبهشت  23-25افراد عادي. اولین همایش سراسري روانشناسی سالمت ایران، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
دفاعی در افراد مبتال به اختالل وابستگی به مواد و افراد ). مقایسه ساز و کارهاي 1393.، و شجاعی، ف. (حبیبی، مسویزي، ر.، مجتهدي، ح.،  )91

 .1393اردیبهشت  23-25عادي. اولین همایش سراسري روانشناسی سالمت ایران، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
اي اختالل مصرف مواد: نقش ). رابطه سبک هاي دلبستگی و اقدام به خودکشی در بیماران دار1393. (حبیبی، م حیدري، ر.، مجتهدي، ح.، و )92

-25واسطه اي نقص در تنظیم هیجانی . اولین همایش سراسري روانشناسی سالمت ایران، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
 .1393اردیبهشت  23

نظیم هیجانی شناختی در ). پیش بینی ابعاد کمال گرایی از روي راهبردهاي ن1393. (حبیبی، م غرایی، ب.، عاطف وحید،ك.، و احمدیان، ف.، )93
اردیبهشت  21-22اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان،  گروه نمونه دانشجویی. هفتمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان،

1393. 
م ی). پیش بینی شدت افسردگی، اضطراب و استرس بر پایه راهبرد هاي تنظ1393.، و عاطف وحید،ك. (حبیبی، مغرایی، ب.،  احمدیان، ف.، )94

 21-22اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان،  هیجانی در گروه نمونه دانشجویی. هفتمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان،
 .1393اردیبهشت 

). سبک زندگی اسالمی و رضایت جنسی به تفکیک جنسیت در 1393( علی نژادي، ف.، و پوزاد، ا. .، حبیبی، منعمتی، ا.، صادقی فر، م.،  )95
 .1393اردیبهشت  21-22اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان،  دانشجویان متاهل. هفتمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان،

 بعدي رضایت از زندگی نوجوانان. نخستین). بررسی اعتبار و روایی مقیاس چند 1392( نوري، ز. و صالحی، ز.، .، پورآوري، م.، حبیبی، م )96

 .1392بهمن  29-30تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  کودك و نوجوان، روانشناسی سراسري کنگره
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). نگرش به روابط فرا زناشویی و جهت گیري مذهبی در کاربرانو غیر کاربران شبکه 1391( حبیبی، م.،سید علی تبار، ه.، پورآوري، م. و  )97
چاپ شده در ویژه نامه  مقاالت . مجموعه1391اسفند  1-3ایران، تهران  روانشناسی انجمن کنگره وك . چهارمینبفیس اجتماعی

 .837-841، 7روانشناشسی معاصر، 
هاي انتخاب همسر. هاي دلبستگی به والدین با مالك). تعامل بین سبک1391. (حبیبی، مجبرائیلی، ج.، زاده محمدي، ع.، حیدري، م.، و )98

، 7چاپ شده در ویژه نامه روانشناشسی معاصر،  مقاالت . مجموعه1391اسفند  1-3ایران، تهران  روانشناسی انجمن کنگره نچهارمی
1680-1676. 

). اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی معتادان در ابعاد سالمت 1392میرزایی، ج.، و زارع، م. ( حبیبی، م.،ایمانی، س.،  )99
 دانشگاه خوارزمی 1392اردیبهشت  18-17نشناختی. اولین کنگره سراسري اعتیاد و رفتار پرخطر. تهران جسمانی و روا

). پیش بینی احتمال وسوسه و عود مصرف مواد مخدر و محرك براساس طرحواره هاي ناسازگار 1392.، (حبیبی، منوري، ز.، قنبري، س.، و  )100
 دانشگاه خوارزمی 1392اردیبهشت  18-17پرخطر. تهران اولیه. اولین کنگره سراسري اعتیاد و رفتار 

شاخص استرس فرزند پروري: مادران دانش آموزان هاي روانسنجی فرم بلند ). ویژگی1391.، و عاشوري، ا. (حبیبی، معاطف وحید، ك.،  )101
جهاد دانشگاهی 1391خرداد  9-7 حرکتی. هشتمین کنگره ملی سالمت خانواده. تهران –، نابینا، ناشنوا و معلول جسمییعقب مانده ذهن

 واحد علوم پزشکی تهران با همکاري پژوهشکده سالمت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران
هاي روانسنجی و ساختار عاملی سلسله مراتبی فرم کوتاه مقیاس ). ویژگی1391.، خدایی، ا.، مقدم زاده، ع.، و شمس الدینی، س. (حبیبی، م )102

اردیبهشت  27 -28): در گروه نمونه غیر بالینی. ششمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان. تهران SF-36یابی سالمت (زمینه
  دانشگاه گیالن. 1391

رفتاري بر بهزیستی روانشناختی،  -). اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی1390و قنبري، پ. ( خدایی، ا.، حبیبی، م.،قنبري، ن.،  )103
، پژوهشکده 1390آذر  1ن خود سرپرست کمیته امداد امام خمینی. همایش ملی زنان سرپرست خانوار. تاریخ عاطفی و اجتماعی زنا

  خانواده، دانشگاه شهید بهشتی
رفتاري بر اضطراب، استرس و  -). اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی1390.، خدایی، ا.، و قنبري، پ. (حبیبی، مقنبري، ن.،  )104

، پژوهشکده خانواده، 1390آذر  1زنان سرپرست خانوار. تاریخ  سرپرست کمیته امداد امام خمینی. همایش ملیافسردگی زنان خود 
 دانشگاه شهید بهشتی

ی نسخه ایرانی مقیاس سنجروانهاي ي و بررسی ویژگیدییتأ). تحلیل عاملی 1389.، عاشوري، ا.، و خطیبی، ع. (حبیبی، مدهقانی، م.،  )105
  دانشگاه شاهد 1389اردیبهشت  23 -22ترس. پنجمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان. تهران افسردگی، اضطراب و اس

). باورهاي فراشناختی و راهبردهاي مقابله با استرس در دانشجویان. پنجمین سمینار سراسري 1389.، و کیوانلو، ع. (حبیبی، معاشوري، ا.،  )106
  دانشگاه شاهد 1389یبهشت ارد 23 -22بهداشت روانی دانشجویان. تهران 

به اعتیاد در دانشجویان. پنجمین سمینار سراسري بهداشت ش ). باورهاي فراشناختی و نگر1389.، و کیوانلو، ع. (حبیبی، معاشوري، ا.،  )107
  دانشگاه شاهد 1389اردیبهشت  23 -22روانی دانشجویان. تهران 
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). نوع استفاده از اینترنت و مشکالت هیجانی ـ رفتاري 1389حسنلو، ح. (.، و استاد حبیبی، مرضایی، ع.، رسولی، ب.، مهدیون، ر.،  )108
 دانشگاه شاهد 1389اردیبهشت  23 -22دانشجویان. پنجمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان. تهران 

گرا و مداخالت فکار خودکشیهاي مزمن: با تاکید بر ابیماري یشناختپیامد هاي روان). 1388.، رستمی، ر.، و فدایی، ز. (حبیبی، م )109
  1388آذر13-12. ي اجتماعی غرب کشور دانشگاه آزاد واحد دره شهرهابیآسي بررسی امنطقهی. اولین همایش شناختروان

اي شیوع کودك آزاري در دانش آموزان مقطع متوسطه بر حسب بررسی مقایسه). 1388. (حبیبی، مویزه، ا.، مرادي، ش.، فدایی، ز.، و  )110
ي اجتماعی غرب کشور دانشگاه آزاد واحد هابیآسي بررسی امنطقه.اولین همایش قطع تحصیلی و سابقه طالق در خانوادهجنس، م
 1388 آذر13-12. دره شهر

ی بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار. شناختروانسرسختی  مؤلفه). مقایسه 1388.، و پورطهماسبی، س. (حبیبی، ماسماعیلی، ا.،  )111
 کتول. آباد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی 1388آذر  29ی ورزشی. روان شناسي و ولوژیزیفمقاالت کنفرانس ملی  مجموعه

). تدوین الگوي مناسب پیشگیري در سوء مصرف مواد مخدر براساس عوامل خطرساز و محافظت کننده در دانش آموزان 1387. (حبیبی، م )112
نشست و هم اندیشی پژوهشگران و کارشناسان سوء مصرف مواد مخدر. مرکز پژوهش، مقطع دبیرستان شهر تهران. چهل و سومین 

 .1387مطالعات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوري، اردیبهشت 
 نیدر بتوارث پذیري افکار خودکشی  بیو ضری هاي جمعیت شناختی ژگیو). بررسی 1387.، کریم زاده، ع.، و دهشیري، غ.  (حبیبی، م )113

جوانان. ویژه نامه مجموعه مقاالت اولین سمینار ملی مطالعه رفتارهاي خودکشی و راهکارهاي پیشگیري از آن و دوقلوهاي نوجوانان 
، زمستان 6ه ، دور2ه مارش در ایران. مجله تحقیقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان،

1387. 
). بررسی میزان شیوع کودك آزاري در دانش آموزان دوره 1387فرزادفر، ز.، و محمدخانی، پ. ( حبیبی، م.،خوشابی، ك.، مرادي، ش.،  )114

، 1387آبان  10الی  8ایران. تاریخ  پزشکانروان. هشتمین همایش ساالنه انجمن علمی 85-86راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 
 اندانشگاه علوم پزشکی ایر

). بررسی عملکرد ذهنی دانش آموزان در روزهاي اوج، افول و بحرانی سیکل هاي 1385. (حبیبی، مایزانلو، ب.، ابراهیم قوام، ص.، و  )115
  نفکري نظریه بیوریتم. همایش ملی روان شناسی و جامعه. دانشگاه آزاد واحد روده

 
  )واحد هاي درسی دانشگاهی (تدریسی سوابق آموزش

  تاریخ  محل تدریس  مقطع  درس  ردیف

1  
عات روش طال مار درم هاي تحقیق  و ا
  اعتیاد

دکتري تخصــصــی 
  مطالعات اعتیاد

تهران،  یپزشکروانتویانستگروه مطالعات اعتیاد، 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  ایران

1396-1397  
  ترم یک

2  
هاي  ماری ناختی در بی مداخالت روانشـــ

  مزمن جسمی

شد  سی ار شنا کار
 توانبخشی شناختی

ی کپزشروانتویانستسالمت، روانشناسی گروه 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران، 
  ایراندرمانی 

1395-1396  
  ترم دو
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  روشهاي تحقیق و آمار در علوم شناختی  3
شد  سی ار شنا کار
 توانبخشی شناختی

شگاه  شناخت و دان شکده  شتی ، پژوه شهید به
  مغز

1395-1396  
  ترم دو

4  
شناسی روش هاي تحقیق  و امار در روان
  بالینی

دکتري تخصــصــی 
  روانشناسی بالینی

ی کپزشروانتویانست، روانشناسی بالینیگروه 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران، 
  ایراندرمانی 

1395-1396  
  ترم دو

  هاي آماري در علوم شناختیروش  5
دکتري تخصــصــی 
  مدلسازي شناختی

شگاه  شناخت و دان شکده  شتی ، پژوه شهید به
  مغز

1395-1396  
  ترم دو

  هاي تحقیق در علوم شناختیروش  6
دکتري تخصــصــی 

  علوم شناختی
شگاه  شناخت و دان شکده  شتی ، پژوه شهید به
  مغز

1394-1393  
  ترم یک

7  
هاي داراي  خانواده  با مانی  خانواده در

  بیمارمزمن
شد  سی ار شنا کار
 خانواده درمانی

  شهید بهشتی پژوهشکده خانوده دانشگاه 
1394-1393  

  ترم یک

8  
کـاربرد کـامپیوتر در تجزیـه و تحلیـل 

  آماري
کــارشــــنــاســــی 
 روانشناسی بالینی

و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه 
  گروه روانشناسی  علوم تربیتی

1393-1392  
  ترم یک

9  
خانواده درمانی باخانواده هاي داراي 

  عضو معتاد
سی  شنا شد کار ار
 خانواده درمانی

  شهید بهشتی پژوهشکده خانوده دانشگاه 
1393-1392  

  ترم یک

  گزارش هاي موردي  10
شد  سی ار شنا کار
  خانواده درمانی

  شهید بهشتی پژوهشکده خانودهدانشگاه 
1393-1392  

  ترم یک

  گزارش هاي موردي  11
شد  سی ار شنا کار
  روانشناسی بالینی

و  یشناس روانشهید بهشتی دانشکده دانشگاه 
  گروه روانشناسی علوم تربیتی

1393-1392  
  ترم یک

  آمار و روش تحقیق  12
سی شنا شد  کار ار

  مشاوره 
 روانشهید بهشتی دانشکده دانشگاه پردیس 
  ی و علوم تربیتی گروه روانشناسی شناس

1393-1392  
  ترم یک

  آمار و روش تحقیق  13
سی شنا شد  کار ار

  مشاوره خانواده
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه 

  مشاورهگروه  علوم تربیتی
1392-1391  

  ترم دو

14  
کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل 

  آماري
سی شنا شد  کار ار
  بالینی کودك

و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه 
  گروه روانشناسی  علوم تربیتی

1392-1391  
  ترم دو

15  
 و تحلیلکاربرد کامپیوتر در تجزیه 

  آماري
کــارشــــنــاســــی 
 روانشناسی بالینی

و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه 
  گروه روانشناسی  علوم تربیتی

1392-1391  
  ترم دو

  سنجیروان اصول   16
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

  گروه روانشناسی کودکان استثنایی علوم تربیتی
1392-1391 

  ترم دو

17  
 -)روانپزشکی روش تحقیق (دستیاري

  کمک آموزشی

ـــاري ـــی  دســـــت
  روانپزشکی

انیستیتو  -علوم پزشکی ایراندانشگاه 
  روانپزشکی
  گروه روانپزشکی

1392-1391  
  ترم یک

  آمار استنباطی  18
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

  گروه روانشناسی  علوم تربیتی
1392-1391  

 ترم یک
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  سنجش و اندازه گیري  19
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه   کارشناسی

  گروه مشاوره علوم تربیتی
1392-1391  

  ترم یک

  آمار توصیفی  20
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

  گروه روانشناسی کودکان استثنایی علوم تربیتی
1392-1391  

  ترم یک

  روانشناسی اجتماعی  21
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

  گروه مدیریت آموزشی  علوم تربیتی
1392-1391  

  ترم یک

22  
کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل 

  آماري
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

  گروه روانشناسی  علوم تربیتی
1392-1391  

  ترم یک

  عضو معتاد خانواده درمانی با  23
 کارشناسی ارشد

  شهید بهشتی پژوهشکده خانوده دانشگاه 
1392-1391  

  ترم یک

  سنجیروان اصول   24
ی و علوم روان شناسدانشکده  دانشگاه تهران کارشناسی

  تربیتی
  گروه روان شناسی 

1391-1390  
  ترم یک

  1متون تخصصی   25
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

  گروه روان شناسی بالینی  علوم تربیتی
1391-1390  

  ترم یک

26  
کاربرد مقدماتی آزمون هاي تشخیص 

بالینی (آزمون هاي هوش، استعداد، 
  عینی، فرافکن و مصاحبه بالینی)

 کارشناسی
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه 

  گروه روان شناسی بالینی  علوم تربیتی
1391-1390  

  ترم یک

  روانشناسی اجتماعی  27
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

  گروه مدیریت آموزشی  علوم تربیتی
1391-1390  

  ترم یک

  آمار استنباطی  28
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

  گروه روانشناسی بالینی علوم تربیتی
1391-1390  

  ترم دو

  آمار استنباطی  29
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

  گروه روانشناسی کودکان استثنایی علوم تربیتی
1391-1390  

  ترم دو

  سنجیروان اصول   30
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

  گروه روانشناسی بالینی علوم تربیتی
1391-1390  

  ترم دو

  سنجیروان اصول   31
و  یروان شناسشهید بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

  گروه روانشناسی کودکان استثنایی علوم تربیتی
1391-1390  

  ترم دو

  سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی  32
دکتري تخصصی 
  روانشناسی بالینی

علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان دانشگاه 
  گروه روانشناسی بالینی طالقانی

1391-1390  
  ترم دو

33  
-مسائل جدید در بهداشت روانی

  روانشناسی بالینی سالمت
دکتري تخصصی 
  روانشناسی بالینی

علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان دانشگاه 
  گروه روانشناسی بالینی طالقانی

1391-1390  
  ترم دو

34  
در تجزیه و تحلیل  SPSSنرم افزار 
  ي پژوهشیهاطرح

 ی وروان شناستربیت معلم دانشکده دانشگاه   کارشناسی
  گروه روان شناسی  علوم تربیتی

1387-1386  
  ترم یک
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  یروان شناسزمینه   35
 ی وروان شناستربیت معلم دانشکده دانشگاه  کارشناسی

  گروه روان شناسی  علوم تربیتی
1387-1386  

  ترم یک

  کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویی
  سال  نقش  دانشگاه  عنوان  مقطع  دانشجوي  ردیف

1  

  علی صالحی
کارشناسی ارشد 

روانشناسی 
  سالمت

رابطه ي عوامل محافظتی و عوامل خطرزا با 
رفتار هاي ارتقا دهنده ي سالمت: نقش تعدیل 

  کننده ي عوامل محافظ
  

، سالمتروانشناسی گروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

  ایران

  راهنما

1398 

2  

  مونا درویشی
کارشناسی ارشد 

روانشناسی 
  سالمت

پیش بینی رفتارهاي مشکل ساز در نوجوانان 
براساس عوامل محافظت کننده و خطرساز 

فردي، خانوادگی و اجتماعی با تاکید بر نظریه 
  رفتار مشکل ساز جیسر

، سالمتروانشناسی گروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

  ایران

  راهنما

1397 

3  

مهدي بخشی 
دکتري تخصصی   زاده

روانشناسی 
  بالینی

 پویایی اثربخشی پروتکل یکپارچه روان
هاي اضطرابی اختالل در پیامد درمان اضطراب

  همایند

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

  ایران

  مشاور

1397 

4  
هاشم 
  جبراییلی

دکتري تخصصی 
روانشناسی 
  سالمت

بررسی تعامل عوامل خطر شخصیتی (تکانش 
گري، هیجان خواهی و تنظیم هیجانی) و 

شناختی (تغییرات ساختاري و کارکردي  -عصبی
در اقدام به رفتارهاي پرخطر در لب فورنتال) 

  جنسی در مصرف کنندگان مت آمفتامین

دانشکده روانشناسی و علوم 
  تربیتی دانشگاه خوارزمی

 1396 مشاور

5 
شهرابی 
فراهانی 
  فاطمه

دکتري تخصصی 
ـــدلســــــازي  م

  شناختی

مدلسازي اثر آماده سازي قبلی بر تصمیم گیري 
  پرخطر در خالل رشد

پژوهشکده شناخت و مغز 
  دانشگاه شهید بهشتی

 1396 مشاور

  حسینی زهرا  6
دکتري تخصصی 
  علوم شناختی

بررسی اثربخشی توانمندسازي شناختی 
کارکردهاي اجرایی بر کارکردهاي اجتماعی در 

  آموزان دبستانی دانش

پژوهشکده شناخت و مغز 
  دانشگاه شهید بهشتی

 1396 مشاور

7  
کشوري 
  فاطمه

دکتري تخصصی 
  علوم شناختی

 هدوستان نوع اجتماعی رسانی سود گیري شکل
 تی،شناخ هاي مکانیزم و دبستانی پیش کودکان

  هیجانی، اجتماعی و عصب شناختی درگیر در آن

پژوهشکده شناخت و مغز 
  دانشگاه شهید بهشتی

 1396 مشاور

8  
کیمیا 

  صحراییان
دکتري تخصصی 

  روانشناسی 
ارزیابی درمان تلفیقی توانبخشی شناختی و 
آموزش راهبردهاي تنظیم هیجان مبتنی بر 

دانشگاه ، روانشناسیگروه 
  الزهرا

  مشاور
1396 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

رفتاردرمانی دیالکتیک، بر عملکردهاي شناختی 
و مشکالت هیجانی بیماران مبتال به اچ آي وي 

): HANDداراي اختالالت عصب شناختی (
  اثربخشی و ثبات در طول زمان

  نجمه خلف  9
کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالنی

پیش بینی کارکردهاي شناختی سالمندان براساس 
سرمایه هاي روانشناختی، نگرش به سن، کیفیت 
زندگی، تنظیم شناختی هیجان؛ نقش افسردگی 

  سالمندان

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

  ایران

  مشاور

1395 

  فائزه تهرانی  10
کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

وري خانواده، عوامل خطرساز و محافظ اثر کنش
  فردي و بافتی روي رفتار پرخطر در نوجوانان

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  راهنما
1395 

11  
علی حسین 

  اسکوییزاده 
کارشناسی ارشد 
  مشاوره خانواده

رابطه کمالگرایی مادران و مشکالت رفتاري 
کودکان پیش دبستانی: نقش واسطه اي استرس 

  والدگري

دانشکده روانشناسی و علوم 
  راهنما  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

1395 

12  
پردیس 
  صالحی

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

 نوجوان بر اساسپیش بینی مشکالت رفتاري 
کنترل روانشناختی والدین و دلبستگی به مادر و 

اي ارضاي نیازهاي اساسی همساالن: نقش واسطه
  روانشناختی

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  راهنما

1395 

13  
مهین 
  نوروزي

کارشناسی ارشد 
  مشاوره خانواده

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 
  در حال ترك  جنسی زنان معتادبر اختالل 

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  راهنما
1395 

14  
  فرشته راشد

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 
بر میزان افسردگی، بی احساسی  و ذهن آگاهی 

  HIVدر افراد متاهل مبتال به 

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  راهنما  شهید بهشتی

1395 

15  
شیدا 

  روستایی راد
کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

رابطه رفتار مشکل ساز، رضایت از زندگی و 
  نوجوان با تکامل مثبت نوجوانان -تعارض والد

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  مشاور
1395 

16  

فاطمه 
  کالنتري

کارشناسی ارشد 
  مشاوره خانواده

هاي نوجوانان (مشکالت ناسازگاري پیش بینی
سازي، برونی سازي و گرایش به مصرف درونی

مواد)  بر اساس تعارض بین والدین و سیستم 
رفتاري: نقش میانجی پاسخ هاي -هاي مغزي
  رفتاري به تعارضات بین والدین-شناختی

دانشکده روانشناسی و علوم 
  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

  راهنما

1395 

17  
 توحید
  عبدالهی

کارشناسی ارشد 
  مشاوره خانواده

ی تبعیت دارویی بر مبناي عملکردهاي نیبپیش 
اجرایی و عملکرد خانواده در بیماران مبتال به 

  ويآياچ

دانشکده روانشناسی و علوم 
  راهنما  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

1395 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

18  
  هدي الله

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

رابطه بین بی تفاوتی، افسردگی با عملکرد 
   HIVشناختی در بیماران مبتال به 

 ،روانشناسی بالینیگروه 
پردیس فارابی دانشگاه 

  تهران
  راهنما

1395 

19  
  باران رشیدي

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

نقش پیش بینی کنندگی انگ، حمایت اجتماعی 
بتال مو احساس تنهایی در کیفت زندگی بیماران 

  هاي مقابله ايبه ایدز؛ نقش واسطه اي راهبرد

 ،روانشناسی بالینیگروه 
پردیس فارابی دانشگاه 

  تهران
  راهنما

1395 

20  
  

مائده 
  اعتصامی

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

 " درمان بازتوانی شناختی "ارزیابی اثر بخشی 
بر افزایش عملکردهاي اجرایی بیماران مبتال به 

  / ایدز مزمن یا حاد اچ آي وي

 ،روانشناسی بالینیگروه 
پردیس فارابی دانشگاه 

  تهران
  راهنما

1395 

21  

  مانی منجم
کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

داروي آریپیپرازول و   4اثرات بالینی و عوارض 
کوئتیاپین و پرفنازین و تري فلو پرازین در درمان 

-بالینیسایکوز حاد غیر خلقی: کار آزمایی 
  سر کور 2تصادفی 

 ،روانشناسی بالینیگروه 
پردیس فارابی دانشگاه 

  تهران
  راهنما

1395 

22  
  شیدا بابازاده

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

رابطه  تنظیم هیجان و  سبک زندگی با عملکرد 
نقش واسطه  :جنسی در مردان سوء مصرف مواد

  اي تعامالت زناشویی

 پژوهشکده خانواده دانشگاه
  راهنما  شهید بهشتی

1395 

23  

علی اکبر 
  فروغی

دکتري تخصصی 
  روانشناسی بالینی

بررسی برازش مدل بدتنظیمی هیجان و مقایسه 
کارایی درمان تنظیم هیجان با رواندرمانی 

در اختالل اضطراب فراگیر:کاهش  یکپارچه
هاي عالئم، بهبود عملکرد، باال رفتن مهارت

  بین فرديتنظیم هیجان و کاهش مشکالت 

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ید شهدانشگاه علوم پزشکی 

  مشاور  بهشتی

1395 

24  

علیرضا 
  ناصري

  
دکتري تخصصی 
  روانشناسی بالینی

درمان مبتنی بر پذیرش و «اثربخشی  سه يمقای
در بهبود » رفتاري -درمان شناختی «با » تعهد

عالیم افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت 
  مبتال به سرطان پستانبیماران  زندگی

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ید شهدانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  مشاور

1395 

25  
فرزانه 
  محمدي

دکتري تخصصی 
  روانشناسی بالینی

اثربخشی درمان شناختی رفتاري فراتشخیصی در 
بیماران مبتال به اختالل کاهش نشانه هاي 
  با اختالل همبود محور یک شخصیت مرزي

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ید شهدانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  مشاور

1395 

26  
نازنین 

  خوشبخت
کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

 HIV/AIDZبررسی سبک زندگی مبتالیان به 
و حمایتهاي قانونی از آن در پرتو اصول راهنماي 

  بین الملل

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  راهنما  شهید بهشتی

1395 

27  
دوس هدي 
  علی وند

دکتري تخصصی 
  روانشناسی بالنی

اثربخشی درمان فراتشخیصی در بیماران مبتال به 
  خوابی همبود با اضطراب و یا افسردگیبی
  

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
  مشاور

1395 
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خدمات بهداشتی درمانی 
  ایران

28  
  بهاره حسینی

ارشد کارشناسی 
  خانواده درمانی

نوجوانان بر مبناي  در پیش بینی رفتارهاي پرخطر
هاي مغزي رفتاري: عملکرد خانواده  و سیستم

  گري هویتنقش میانجی

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  راهنما  شهید بهشتی

1395 

  زهرا شجاعی  29
کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

 DSM-5 براي شخصیت پرسشنامه اعتباریابی
)PID-5در بیماران روانپزشکی (  

 ،روانشناسی بالینیگروه 
 دانشگاهبیمارستان روزبه، 

علوم پزشکی و خدمات 
  تهرانبهداشتی درمانی 

  مشاور

1395 

30  
نگین چهره 

  نگار
دکتري تخصصی 
  سالمند شناسی

 گروه سه در شناختی کارکردهاي مقایسه
 فیفخ شناختی اختالل به مبتال سالم، سالمندان

 صیتشخی مدلی ارائه بیماري الزایمر: به مبتال و
  خفیف شناختی اختالالت  براي

 ،روانشناسی بالینیگروه 
بهزیستی و دانشگاه علوم 

  توانبخشی
  مشاور

1395 

31  

  رضا ناهید

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

مقایسه بیش ارزش گذاري اندام و وزن ، عزت 
چاق  نفس و سوگیري درونی شده وزن در افراد
  با و بدون اختالل پرخوري و گروه کنترل

  

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

  ایران

  مشاور

1394 

32  
سحر بیگ 
زاده بنفشه 

  ورق

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

نوشتاري و تصویري   اثربخشی افشاي هیجانی
 10بر کاهش میزان افسردگی و اضطراب کودکان 

  ساله ي مبتال به سرطان 16 –

 ،روانشناسی بالینیگروه 
بهزیستی و دانشگاه علوم 

  توانبخشی
  مشاور

1394 

33  
حسین 
  محمدي

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

  اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد 
(ACT)انعطاف پذیري روان  بر افزایش

شناختی، راهبرد هاي تنظیم شناختی هیجان و 
کاهش نشانه هاي روان شناختی زنان مبتال به 

  سرطان پستان

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ید شهدانشگاه علوم پزشکی 

  مشاور  بهشتی

1394 

34  
کارشناسی ارشد   پویا زندیان

روانشناسی 
  شناختی

بر  تاثیر معماهاي اجتماعی استحقاق مرگ
  سوگیري هشیار و ناهشیار به نقش آنها.

  

  پژوهشکده علوم شناختی
  مشاور

1394 

35  
  امیر

حسین 
  جهانگیر

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

 آگاهی بردرمانی مبتنی بر ذهنشناخت اثربخشی
کاهش وسوسه، تکانشگري و شدت اعتیاد در 

  سومصرف کنندگان مواد افیونی

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ید شهدانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  مشاور

1394 

36  
فاطمه زنگنه 

  کیا
کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

نقش واسطه اي قصه عشق در رابطه بین 
  دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متاهل

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  مشاور
1394 
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37  
  امین زندي

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

تاثیر درمان گروهی نقش گذاري روانی 
(سایکودرام) بر جلوگیري از عود سوء مصرف 

  مواد در مصرف کنندگان تریاك

 ،روانشناسی بالینیگروه 
پردیس فارابی دانشگاه 

  تهران
  راهنما

1394 

38  
فاطمه 

کارشناسی ارشد   عسگري نژاد
  روانشناسی بالینی

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن 
افزایش تاب آوري مادران آگاهی بر 

  داراي کودکان کودك مبتال به اوتیسم

 ،روانشناسی بالینیگروه 
پردیس فارابی دانشگاه 

  تهران
  راهنما

1394 

39  
  بنیامین کلمان

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

مقایسه درمان هاي کوتاه و بلند مدت نگهدارنده 
لع و ، وتوجه يریدر سوگ  متادون و بوپرنورفین

  عود با بررسی نقش تعدیل کنندگی تکانشگري

 ،روانشناسی بالینیگروه 
پردیس فارابی دانشگاه 

  تهران
  راهنما

1394 

40  
فاطمه 
  هاشمی

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

تحلیل وضعیت سالمت اجتماعی و سالمت 
رویکرد مرور معنوي در کودکان و نوجوانان : 

  مبانی پیشگیري از اعتیاد

 ،روانشناسی بالینیگروه 
پردیس فارابی دانشگاه 

  تهران
  راهنما

1394 

41  
الهه حامدي 

  نیا
کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

اثربخشی برنامه ي پیشگیري از اعتیاد توان مقابله 
  بر روي نوجوانان

 ،روانشناسی بالینیگروه 
پردیس فارابی دانشگاه 

  تهران
  راهنما

1394 

42  
فاطمه 
  نصیري

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

بررسی ارتباط بین مولفه هاي فردي ، خانوادگی 
و اجتماعی با نوع باور هاي هذیانی بیماران 

  سایکوز ناشی از مصرف آمفتامین

 ،روانشناسی بالینیگروه 
پردیس فارابی دانشگاه 

  تهران
  راهنما

1394 

43  
  سارا سپهوند

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

در تحول  زندگی تغییر   بررسی اثر بخشی برنامه 
بر کاهش رفتار پرخطر و گرایش  مثبت نوجوانی

  به مواد

 ،روانشناسی بالینیگروه 
پردیس فارابی دانشگاه 

  تهران
  راهنما

1394 

44  
فریگل 
  خالدي

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

فارسی مقیاس ویژگی هاي روانسنجی نسخه 
  ) در افراد معتادCIFAارزیابی خانواده کالیفرنیا(

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  راهنما
1394 

45  
معصومه شاه 
کارشناسی ارشد   محمدي

  روانشناسی بالینی

ی رفتاري و بیش فعال –رابطه  سیستم هاي مغزي 
بزرگسالی با کیفیت زندگی در  سوء مصرف 

  کنندگان مواد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
  راهنما  علوم و تحقیقات قزوین

1394 

46  

  سعید قدرتی
کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

مدل معادالت ساختاري کارکرد زندگی روزمره 
افراد مبتال به ایدز بر اساس کیفیت زندگی، 

هاي خانواده و تصمیم گیري پرخطر، نقش
  نگري آیندهحافظه

دانشگاه پژوهشکده خانواده 
  راهنما  شهید بهشتی

1394 

47  
صادق فالح 
  تفتی

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

کارکرد خانواده، سیستم فعال ساز رفتاري و رفتار 
  زا در نوجوانان، نقش میانجی هویتمشکل

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  مشاور
1394 
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48  
احسان نیک 
کارشناسی ارشد   منش

  خانواده درمانی

رابطه کارکرد خانواده با سوء مصرف مواد در 
اي انسجام یا آشفتگی نوجوانان: نقش واسطه

  هویت

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  مشاور  شهید بهشتی

1394 

49  
  ایرج مختارنیا

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

رابطه ویژگی هاي شخصیتی و نگرش به اعتیاد 
ان: نوجوانبا گرایش به رفتارهاي پرخطردر بین 
  با میانجی گري نقش تعارضات خانواده

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  مشاور  شهید بهشتی

1394 

50  
آزاده 
کارشناسی ارشد   نامداري

  خانواده درمانی

عوامل حفاظت کننده و خطر ساز مصرف سیگار 
بین نوجوانان با تاکید بر عوامل خانوادگی، 

  اجتماعی، فردي و گروه همساالن

خانواده دانشگاه پژوهشکده 
  راهنما  شهید بهشتی

1394 

51  
ابراهیم            

  آمره
کارشناسی ارشد 

روانشناسی 
  عمومی

 -هاي بالینی و عصببررسی همبسته
روانشناختی نااگاهی از اختالل روانی در بیماران 

  سایکوتیک ناشی از متاآمفتامین

  دانشگاه تربیت مدرس
  مشاور

1393  

52  
ارشد  کارشناسی  امید امانی

 روانشناسی بالینی
  کودك

اثربخشی توانبخشی شناختی کارکردهاي اجرایی 
زندگی و امید نوجوانان بر بهبود کیفیت 

  یافته از سرطان خوندرمان

دانشکده روانشناسی و علوم 
  مشاور  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

1393 

53  
طهرانچی 
کارشناسی ارشد   مریم

  مشاوره خانواده

فرزند پروري، حمایت مقایسه شیوه هاي 
اجتماعی ادراك شده و ناگویی هیجانی در زنان 

  و مردان معتاد و غیر معتاد

دانشکده روانشناسی و علوم 
  راهنما  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

1393 

54  
مریم نننت 
  پیشه

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

شناخت پدیده فرار از خانه: کاوشی در تجارب 
   کانون اصالح و تربیتزیسته دختران 

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  راهنما
1395 

55  

فریبا ابراهیم 
کارشناسی ارشد   بابایی

  خانواده درمانی

ارائه مدل پیش بینی تصمیم گیري پرخطر در 
افراد مبتال به ایدز بر اساس سبک زندگی، کارکرد 
خانوادگی، شواهد رفتار پرخطر و عملکرد 

  عصب شناختی

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  راهنما  شهید بهشتی

1393 

56  
فائزه 

السادات 
  اجاق

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

ك کود -اثر بخشی بازي درمانی با رویکرد والد
بر تجربه هیجان هاي منفی( اضطراب، افسردگی 

  و خشم) در کودکان مبتال به سرطان

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ید شهدانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  مشاور

1393  

57  
  راضیه لطفی

دکتري تخصصی 
  روانشناسی

رابطه علی میان استرس وخارش مزمن در 
بیماریهاي التهابی پوست با میانجی گري عوامل 

  روانی و اجتماعی

 دانشگاه، روانشناسیگروه 
  مشاور  پیام نور

1393 

58  
مهرداد 
  حامدنیا

کارشناسی ارشد 
درمانی  خانواده
  پردیس

 هاي گرایش به مصرفبررسی پیش بینی کننده
  مواد مخدر براساس مدل پریسد

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  مشاور  شهید بهشتی

1393 
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59  
کارشناسی ارشد   کیمیا بایگان

مشاوره خانواده 
  پردیس

اثر بخشی آموزش رفتار درمانی دیالکتیک بر 
 استرسکاهش عالیم ناگویی هیجانی ،نشانگان 
  2و عالیم دیابت در مبتالیان به دیابت نوع 

دانشکده روانشناسی و علوم 
  مشاور  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

1393 

60  

سمیه 
کارشناسی ارشد   سعیدي

  خانواده درمانی 

 بررسی رابطه مولفه هاي زیستی هیجانات منفی
و سبک زندگی با کژکنش کاري جنسی در 

: نقش  CHFبیماران داراي نارسایی قلبی مزمن 
  واسطه اي تعامالت زناشویی

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  راهنما

1393 

61  

هدیه مجیدي 
  تهرانی

کارشناسی ارشد 
خانواده درمانی 

  پردیس

نقش میانجی گر راهبردهاي کنترل شناختی و 
در رابطه تجارب بدست آمده از  پیامد سرطان

بیماري و کیفیت زندگی نوجوانان بهبود یافته از 
  سرطان

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  راهنما

1393 

62  
مهتاب 
  بازیاري

دکتري تخصصی 
  روانشناسی

 اجتماعی –روانی -تحلیل مسیر عوامل زیستی
  پیش بینی کننده ابتال به بیماریهاي پوستی

 دانشگاه، روانشناسیگروه 
  پیام نور

  مشاور
1393 

  لیلی ترکمان  63
کارشناسی ارشد 
مشاوره خانواده 

  پردیس

رابطه بین سبک هاي فرزند پروري، سبک هاي 
دلبستگی و دشواري در تنظیم هیجان با تمایل 

  جنسی

دانشکده روانشناسی و علوم 
  مشاور  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

1393 

64  
مهتاب 
  عسگري

کارشناسی ارشد 
خانواده درمانی 

  پردیس

 و مقایسه عالئم روانشناختی،رضایت زناشویی
قبل و بعد از انجام متاهل عملکرد جنسی زنان 
: نقش تعدیل کنندگی عزت اعمال جراحی زیبایی

  نفس

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  مشاور

1393 

  هما صالحی  65
کارشناسی ارشد 
مشاوره خانواده 

  پردیس

مقایسه ي کیفیت خواب، سبک زندگی افراد و 
عملکرد خانواده در بین بیماران دیابتیک نوع دو 

  و افراد عادي

دانشکده روانشناسی و علوم 
  مشاور  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

1393 

66  
سن  فاطمه ح

  آبادي
کارشناسی ارشد 
  مشاوره خانواده 

مقایسه نگرش هاي ناکارآمد، اهمال کاري و 
سبک هاي تصمیم گیري در معتادان مرد متأهل 

  داراي سابقه عود و در مرحله پاکی

دانشکده روانشناسی و علوم 
  مشاور  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

1393 

  سمیه دهقانی  67
کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

رواندرمانی دیالکتیکی بر رفتار  اثربخشی
وحفظ تکانشگرانه افراد چاق جهت کاهش وزن 

  وزن متناسب

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ید شهدانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  مشاور

1393  

68  
کارشناسی ارشد   عاطفه نظري

خانواده درمانی 
  پردیس

مدل کیفیت زندگی مبتنی بر عوامل پزشکی ، 
فردي و خانوادگی در زنان مبتال به سرطان پستان 
  : نقش تعدیل کنندگی روش مقابله زوجی همسر

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  راهنما  شهید بهشتی

1393 

  حبیبه خلقی  69
کارشناسی ارشد 
  مشاوره مدرسه

 يمقابله ا يو راهبردها یاجتماع يرابطه مهارتها
  يدینوجوانان: ناام یبا افسردگ

دانشکده روانشناسی و علوم 
  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

  مشاور
1392 
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  مژگان دالیی  70
کارشناسی ارشد 
 روانشناسی بالینی

بررسی ارتباط انسجام و انعطاف پذیري خانواده 
  دپروريو استرس فرزن  با سبک هاي والدینی

  ،روانشناسی بالینیگروه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  ساوه

 1392  مشاور

71  
مصطفی 
  اکبرپور

کارشناسی ارشد 
 روانشناسی بالینی

مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و رفتار 
دیالکتیکی بر بهبود عالیم بیماران مبتال  درمانی

  به افسرده خویی

  ،روانشناسی بالینیگروه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  ساوه

 1392  مشاور

  طیبه کاوه اي  72
کارشناسی ارشد 
 روانشناسی بالینی

- پیش بینی رضایت شغلی بر اساس باورهاي 
خودکارآمدي، خودکارآمدي تدریس و سطح 

  استثنایینیازهاي معلمان 

  ،روانشناسی بالینیگروه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  ساوه

 1392  مشاور

  مهناز کاظمی  73
کارشناسی ارشد 
 روانشناسی بالینی

 ايهسنخ و تایمیا الکسی بین رابطه بررسی
  افسرده افراد در Dو C شخصیتی

  ،روانشناسی بالینیگروه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  ساوه

 1392 راهنما

  نادیا کهیانی  74
کارشناسی ارشد 
 روانشناسی بالینی

مقایسه باورهاي غیر منطقی وابعاد شخصیتی 
هگزاکو در افراد معتاد افراد معتاد تحت درمان 

  متادون وافراد بهنجار

  ،روانشناسی بالینیگروه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  ساوه

 1392 راهنما

75  
هاله هادي 
  پور

کارشناسی ارشد 
 نیبالیروانشناسی 

پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ابعاد 
شخصیتی نئو و هیحانات مثبت و منفی در افراد 

  سرطانی

  ،روانشناسی بالینیگروه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  ساوه

 1392 راهنما

  ژاله حبیبی  76
کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

مدیریت شناختی رفتاري   بررسی اثر بخشی
استرس بر کیفیت زندگی زنان داراي سرطان 
پستان در مرحله تحت شیمی درمانی  در مقایسه 

  با مرحله پس از تشخیص 

  ،روانشناسی بالینیگروه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  ساري
  راهنما

1392 

77  
 مرضیه
  نوروزپور

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

بررسی نیمرخ شخصیتی نوجوانان بر اساس 
در وضعیت هاي مختلف  MMPI-Aپرسشنامه 
  هویتی

  

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

  ایران

  مشاور

1392 

78  
محمدرضا                                

  صیرفی

دکتري تخصصی 
روانشناسی 
  سالمت

عوامل روان شناختی مواثر بر بیماري عروق 
کرونر قلب : نقش میانجیگري واکنش هاي 

  فیزیولوژیک و رفتارهاي وابسته به سالمت

 دانشگاه، روانشناسیگروه 
  مشاور  واحد کرج-آزاد اسالمی

1392 

  شیما تمنایی  79
دکتري تخصصی 
  روانشناسی بالینی

ذیرش پ مقایسه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر
و تعهد با گروه درمانی شناختی در بیماران مبتال 

  به اختالل افسردگی اساسی

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
  مشاور

1392 
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خدمات بهداشتی درمانی 
  ایران

80  
پري السادت 

حاجی 
  سیدجوادي

دستیار 
  یپزشکروان

جهت  PEACEبررسی روایی وپایایی آزمون 
ارزیابی نقائص کارکردهاي شناختی افراد با سواد 

  وبی سواد سالمند ایرانی

ی ، پزشکروانگروه 
 دانشگاهبیمارستان روزبه، 

علوم پزشکی و خدمات 
 تهرانبهداشتی درمانی 

  مشاور

1392 

81  
 نسیم
  موسوي

کارشناسی ارشد 
  روانشناسی بالینی

وجهی  چند ۀهاي پرسشناممقیاس ۀمقایس
نوجوانان در نوجوانان ساکِن -سوتامینه شخصیتی

  آموزان مدارسکانون اصالح و تربیت با دانش

ی ، پزشکروانگروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

 ایران

  مشاور

1392 

82  
بهاره 

  اسکندري

کارشناسی ارشد 
نی بالیروانشناسی 
  کودك

هاي اي سبکاثربخشی راهبردهاي مداخله
مبتنی بر الگوي دان؛ بر کاهش  حسی پردازش
اتیسمِ کودکان اتیستیک، خودکارآمدي  عالئم

  والدگري و رابطه والد کودك

دانشکده روانشناسی و علوم 
  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

  مشاور

1392 

83  
یعقوب 
  وکیلی

دکتري تخصصی 
  نیبالیروانشناسی 

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 
با دارو درمانی و ترکیب این دو درمان بر  مقایسه

  لیعم-اختالل وسواس فکريبیماران مبتال به 

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

  ایران

  مشاور

1392 

  جمیل لیلی  84
کارشناسی ارشد 

روانشناسی 
  بالینی

مدل یابی سالمت روانی از دیدگاه روانپویشی: 
رابطه روابط ابژه، توانمندي ایگو، مکانیزم هاي 

  سالمت روان بادفاعی 

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

  ایران

  مشاور

1391 

85  
فاطمه 
  جعفرزاده

دکتري تخصصی 
  بهداشت باروري

تبیین نیازهاي زوجهاي نابارور: ساخت و 
اعتباریابی ابزار نیازسنجی مبتنی بر رویکرد 

  ترکیبی اکتشافی متوالی

دانشکده پرستاري و مامایی 
دانشگاه علوم پزشکی 

  اصفهان
  مشاور

1391  

86  

  سعید ایمانی
دکتري تخصصی 

روانشناسی 
  بالینی

اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن مقایسه 
رایج در کاهش برخی عوامل  هايآگاهی با درمان

  خطر عود سوء مصرف مواد افیونی

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

  ایران

  مشاور

1391 
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87  

  آال قپانچی
کارشناسی ارشد 

روانشناسی 
  بالینی

بررسی مضمون مرکزي ارتباط تعارضی و سبک 
روابط موضوعی در بیماران مبتال به اختالل 

  آن با افراد غیرافسرده افسردگی اساسی و مقایسه

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

  ایران

  مشاور

1391 

88  

فهیمه 
احمدیان 
  ورگهان

کارشناسی ارشد 
روانشناسی 
  بالینی

نقش ابعاد کمال گرایی و راهبردهاي تنظیم 
هیجانی  در پیش بینی شدت اضطراب و 

  افسردگی دانشجویان
  

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ران، ی تهپزشکروانتویانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

  ایران

  مشاور

1391 

89  
  فایزه شفیعی

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

دختر و نقش آن در تصور از -کیفیت رابطه پدر
خود ، میزان تاب آوري و رضایتمندي زناشویی 

  زنان متاهل

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  مشاور  شهید بهشتی

1391 

90  
صالحه 
  مرتضی نیا

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

-داماقمقایسه طرحواره و دلبستگی در سه گروه 
کنندگان به خودکشی، مبتالیان به افسردگی و 

  افراد عادي

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  مشاور  شهید بهشتی

1391 

91  

  مونا ملکیان
کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

رابطه صمیمیت و رضایت زناشویی با میزان 
بهبودي و کاهش سطح درد در بیمارانی که 

متقابل جراحی دیسک کمر دارند: نقش 
  متغیرهاي روانشناختی بیمار و همسر

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  راهنما

1391 

92  
کارشناسی ارشد   مریم طالبی

  خانواده درمانی
هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه 

  فرم کودکان و نوجوانان-پنج عاملی شخصیت
پژوهشکده خانواده دانشگاه 

  شهید بهشتی
  راهنما

1391 

93 
سمانه 
  عابدینی

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر 
  سازگاري کودکان مبتال به سرطان

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  مشاور
1391 

94  
سهیال ملک 
  مختاري

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

نقش ناسازگاري زناشویی و افسردگی زنان: 
  سرکوبگري -میانجی خود

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  راهنما
1391 

95  
سولماز 
  فرمان فرما

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

تعیین پیش بینی کننده هاي خطر ابتال به ایدز در 
  زنان معتاد

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  شهید بهشتی

  راهنما
1391 

96  
  زهرا نوري

 کارشناسی ارشد
  مشاوره مدرسه

رابطه طرحواره هاي ناسازگار اولیه و باورهاي 
  فراشناختی با احتمال عود در معتادان

دانشکده روانشناسی و 
علوم تربیتی دانشگاه شهید 

  بهشتی
  مشاور

1391 

97  
  زهرا صالحی

کارشناسی ارشد 
  مشاوره مدرسه

 با شیفتگی وخود هیجانی هوش رابطه
  نوجوانان در پرخاشگري

روانشناسی و  دانشکده
علوم تربیتی دانشگاه شهید 

  بهشتی
  مشاور

1391 
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98 
مهین پاك 
  زادیان

کارشناسی ارشد 
  مشاوره خانواده

مقایسه ي نقش طرحواره هاي ناسازگار اولیه و 
ناهمخوانی خودها در صمیمیت زناشویی زنان 

  متأهل سازگار و ناسازگار

دانشکده روانشناسی و 
علوم تربیتی دانشگاه شهید 

  بهشتی
  مشاور

1391 

99  
سید هادي 
سید علی 
  تبار

کارشناسی ارشد 
  مشاوره خانواده

مقایسه میزان رضایت زناشویی و نگرش به 
روابط فرازناشویی در مردان متاهل با سابقه و 

  بدون سابقه روابط پیش از ازدواج

دانشکده روانشناسی و 
علوم تربیتی دانشگاه شهید 

  بهشتی
  مشاور

1391 

100  
  اکبريفاطمه 

کارشناسی ارشد 
  خانواده درمانی

تعیین نقش تعدیل کننده ي رضایت زناشویی در 
رابطه ي بین فاجعه سازي همسر از درد و عالیم 

  افسردگی در بیماران مبتال به درد مزمن

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  مشاور  شهید بهشتی

1391 

101  

  فاطمه
کارشناسی ارشد میرشاه ولد                

  مشاوره خانواده

ساختار عاملی مقیاس استرس مبتنی بر انتظارات 
تحصیلی در  نوجوانان شامل دو بخش انتظارات 
والدین و معلمین و انتظارات شخص از خود در 

  دانش آموزان تیزهوش و عادي

دانشکده روانشناسی و علوم 
  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

  مشاور

1391 

102  
  رقیه هاشمی

ارشد کارشناسی 
  خانواده درمانی

هاي شده و طرحوارهنقش فرزندپروري ادراك
بینی سطح خشم در اولیه در پیش ناسازگار

  بیماران سرطانی

پژوهشکده خانواده دانشگاه 
  مشاور  شهید بهشتی

1391 

103  
معصومه 
  حیدري

 کارشناسی ارشد
  روانشناسی بالینی

رابطه سبک هاي دلبستگی با اقدام به خودکشی 
افراد مصرف کننده و بدون مصرف مواد: نقش در 

  میانجی نقص در تنظیم هیجانی

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ید شهدانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  مشاور

1391 

104  
  رضا سویزي

 کارشناسی ارشد
  روانشناسی بالینی

هاي دفاعی و صفات شخصیتی در مکانیزم
  اختالل وابستگی به مواد

 ،روانشناسی بالینیگروه 
ید شهدانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  مشاور

1391 

105  
کارشناسی ارشد   اسد اکبري

  خانواده درمانی
بررسی رابطه ویژگی هاي شخصیتی و افکار 

  نقش میانجی کار کرد خانواده خودکشی:
پژوهشکده خانواده دانشگاه 

  مشاور  شهید بهشتی
1391 

106  
محمد علی 
  تقی زاده

کارشناسی ارشد 
  خانوادهمشاوره 

رابطه ارزش هاي انسانی و هویت قومی با 
  بهزیستی ذهنی در دانشجویان اقوام ایرانی 

دانشکده روانشناسی و علوم 
  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

  مشاور
1391 

107  
علی 

سروستانی                                             
کارشناسی ارشد 
  مشاوره خانواده

و تصویربدنی مردان  مقایسه رضایت جنسی
متاهل با و بدون اعتیاد به مت آمفتامین( شیشه) 

  و تریاك

دانشکده روانشناسی و علوم 
  مشاور  تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

1391 

108  
فاطمه 
  رحمتیان

کارشناسی ارشد 
روانشناسی 
  عمومی

نقش ادراك فرد از والد گري پدر بر شکل گیري 
دفاعی: نقش روابط موضوعی و مکانیزم هاي 

  تعدیل کنندگی جنسیت

دانشکده روان شناسی و 
علوم تربیتی دانشگاه عالمه 

  طباطبایی
  مشاور

1391  
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  سوابق بالینی و کلینیکی
  1/10/1394تا   1/10/1394از تاریخ  -مشاوره فردي و زوجی  درمانگر مرکز بهداشت صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران: -1
  1/7/1395تا  1/7/1393از تاریخ  -: مشاوره فردي و زوجی روانشناختی کیهاندرمانگر مرکز خدمات  -2
    7/1393تا / 1/7/1390از تاریخ  -: مشاوره فردي و زوجی درمانگر کلینیک خانواده وکودك، دانشگاه شهید بهشتی -3
 30/3/1391تا  1/10/1390از تاریخ  -: مشاوره فردي و زوجی درمانگر مرکز خدمات مشاوره بنیاد شهید -4

  30/12/1391تا  1/7/1390از تاریخ  -: مشاوره فردي و زوجی اي دانشگاه علوم پزشکی تهراندرمانگر مرکز خدمات مشاوره -5
تاریخ  زا -مداخالت روانشناختی دانشگاه استکهلم، سوئدکلینیک  -فردي و گروهی رفتار سالم در نوجوانان: مشاوره کارورزي بالینی -6

  30/10/1389تا  1/2/1389
تاریخ  زا -درد بیمارستان سیناکلینیک  پلی -هاي مزمنفردي رفتار درمانی شناختی مدیریت درد در بیماري: مشاوره کارورزي بالینی -7

 30/8/1388تا  1/2/1388

تا  1/7/1387تاریخ  زا -مرکز ملی اعتیاد اینکاس ترك اعتیاد کلینیک -فردي مصاحبه انگیزشی اعتیاد: مشاوره کارورزي بالینی -8
30/12/1387  

 
  دانشگاهی يهاو کنگره هاشیهماسوابق همکاري علمی در 

  انجمن علمی روانشناسی ایرانتهران، ، 1396ابان  25الی  23. تاریخ کنگره انجمن روانشناسی ایران ششمین علمی أتیهعضو کمیته  .1
  دانشگاه علوم پزشکی ایرانتهران، ، 1396 شهریور 24الی  22دبیر پنل اعتیاد و معنویت یازدهمین کنگره دانش اعتیاد. تاریخ  .2
انجمن علمی روانشناسی تهران، ، 1394اردیبهشت  17الی  15. تاریخ مین کنگره انجمن روانشناسی ایرانپنج علمی أتیهعضو کمیته  .3

  ایران
  پزشکی اصفهان، اصفهان، دانشگاه شهید 1393فروردین  25الی  23سراسري روان شناسی سالمت. تاریخ کنگره  علمی أتیهعضو کمیته  .4
  ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران1392بهمن  30الی  29سراسري روان شناسی کودك و نوجوان. تاریخ کنگره  اولین رییسه أتیهعضو  .5
  انجمن علمی روانشناسی ایرانتهران، ، 1391اسفند 3الی  1. تاریخ چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران علمی أتیهعضو کمیته  .6
، محک، موسسه خیریه 1391آذر16الی  15علمی نخستین کنگره روانشناختی کودکان مبتال به سرطان در ایران. تاریخ  أتیهعضو کمیته  .7

  حمایت از کودکان سرطانی
، مرکز مطالعات و 1390آذر  21. تاریخ چهارمین جشنواره پژوهش و نوآوري در حوزه مدیریت شهري علمی أتیهعضو کمیته  .8

  زي شهر تهرانریبرنامه
  ، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی1390آذر  1زنان سرپرست خانوار. تاریخ  علمی همایش ملی أتیهعضو کمیته  .9

 3هاي روانشناسی بالینی در ایران. تاریخ سومین کنگره سراسري پژوهش و هیات رئیسه کمیته اختالالت طبی علمی أتیهعضو کمیته  .10
  انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران، 1390اسفند5الی 

  ، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی1390آذر  27همایش نواندیشی دینی. تاریخ چهارمین  علمی أتیهعضو کمیته  .11
 ، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید1390اسفند 5الی  3ی در ایران. تاریخ هنر درمانعلمی سومین کنگره سراسري  أتیهعضو کمیته  .12

  بهشتی
، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید 1388آذر  8الی  5ی در ایران. تاریخ هنر درمانعلمی دومین کنگره سراسري  أتیهعضو کمیته  .13

  بهشتی
ی و علوم روان شناسدانشکده  1386اردیبهشت  24و  23ی ایران. روان شناسعلمی اولین همایش علمی دانشجویان  أتیهعضو کمیته  .14

  دانشگاه تهرانتربیتی 
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  هاي آموزشیسوابق شرکت در کارگاه
  تاریخ  مدرس  برگزار کننده  عنوان  ردیف

1  
A workshop on 
“Psychopathic Checklist 
Revised (PCR)”  

 

At University of 
Medical Sciences & 
Health Services, 
Psychiatry Institute, 
Mental Health Research 
Center, Tehran, Iran  

By Cooke, D. J. –Professor 
of Forensic Clinical 
Psychology, Glasgow 
Caledonian University, 
United Kingdom,  

November 
10-13, 
2008. 

 معلم الکترونیک  2

واحد آموزش از راه دور دانشگاه 
 انیستیتو-علوم پزشکی تهران
مجموعه -روانپزشکی تهران

 کارگاه اندیشه

25/10/1390 مجتهد زادهدکتر ریتا   

3  
Diffusion Tensor 

Imaging: Elementary 
Level 

At Medical Imaging 
Center, Imam Khomeini 

Hospital, Tehran 
University of Medical 

Sciences & Health 
Services Tehran, Iran  

By Dr. M.A. Oghabian –
Professor of Medical 
Imaging, Head of Neuro-
Imaging and Analysis 
Group, Tehran University 
of Medical Science  

February 
17-19, 
2016. 

4  Small-Sample Data 
Analysis 

Cognitive and Brain 
Sciences (ICBS) 
Shahid Beheshti 
University 

 

By Dr. Farzaneh 
Safavimanesh Professor of 
Research Institute for 
Cognitive and Brain 
Sciences (ICBS) 
Shahid Beheshti University 

 

14-16 
September 

2017 

 مرور نظامند  5
معاونت تحقیقات وفناوري 
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتر کشت کار
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهر  18-30
96 

  فراتحلیل  6
معاونت تحقیقات وفناوري 

ایراندانشگاه علوم پزشکی   
 دکتر کشت کار

 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهر  18-30

96 
 

  آموزشی به عنوان مجري يهاکارگاهاجراي 
  تاریخ  برگزار کننده  عنوان  ردیف

 spssکارگاه مقدماتی   1
مرکز دانش افزایی تخصصی دانشکده روان شناسی 

  و علوم تربیتی دانشگاه تهران
  86خرداد 

 spssکارگاه پیشرفته   2

استعداد درخشان دانشگاه تهران به همکاري  دفتر
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده 

  روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
  87خرداد 

  "آموزش والدین"کارگاه   3
آموزش و پرورش منطقه  "اتحاد نو"مدرسه دخترانه 

  شهر تهران 6
  87زمستان
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 spssکارگاه پیشرفته   4
افزایی تخصصی دانشکده روان شناسی مرکز دانش 

  و علوم تربیتی دانشگاه تهران
  88زمستان 

 spssکارگاه مقدماتی   5

ی بالینی ایران با همکاري روان شناسانجمن علمی 
ی پزشکروان توین انستمرکز تحقیقات بهداشت روا

  دانشگاه علوم پزشکی تهران -تهران
  88زمستان 

 spssکارگاه پیشرفته   6

ی بالینی ایران با همکاري روان شناسی انجمن علم
ی پزشکروان توین انستمرکز تحقیقات بهداشت روا

  دانشگاه علوم پزشکی تهران-تهران
  88زمستان 

  91آبان   دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش  کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی  7

 کارگاه آمار و روش تحقیق   8
 تویانست –آموزشی و پژوهشی  قطب علمی،

  ی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکروان
اردیبهشت 

92  

9  
شیوه نگارش پروپوزال هاي دانشجویی و طرح هاي 

  تحقیقاتی
 معاونت پژوهشی -ی تهرانپزشکروان تویانست

  دانشگاه علوم پزشکی تهران
بهمن -دي
92  

 افزار هايآمار و روش تحقیق سطح یک با تاکید بر نرم   10
SPSS- MEDCALC- LISREL  

 معاونت پژوهشی -ی تهرانپزشکروانتویانست

  دانشگاه علوم پزشکی تهران
بهمن -دي
92  

  پژوهشی-نویسی علمی مقاله اصول  11
 معاونت پژوهشی -ی تهرانپزشکروانتویانست

  دانشگاه علوم پزشکی تهران
  92اسفند 

12  
 رفتاري بر اساسشیوه هاي سنجش و اندازه گیري مشکالت 

  سیستم ایشنباخ
CBCL 

سازمان نظام روانشناسی و  -معاونت آموزشی
  اسالمی ایران يمشاوره جمهور

  93آبان 

13  
Short Course  
in screening and diagnosis of adolescent 
psychopathology: MMPI-A  

سازمان نظام روانشناسی و  -معاونت آموزشی
  مشاوره جمهوري اسالمی ایران

  93بهمن 

14  
شیوه هاي سنجش و اندازه گیري مشکالت رفتاري بر اساس 

  سیستم ایشنباخ
CBCL 

سازمان نظام روانشناسی و  -معاونت آموزشی
  مشاوره جمهوري اسالمی ایران

  93 بهمن

15  
-دانشگاه علوم پزشکی مازندران -معاونت آموزشی  ساخت و هنجاریابی آزمون هاي روانشناختی

  ساري
  93اسفند 

 آمار و روش تحقیق سطح یک با تاکید بر نرم افزار هاي  16
SPSS- MEDCALC- LISREL  

  موسسه روانشناختی اکسیر
اردیبهشت 

94  

17  
تدریس آموزش خانواده و مصاحبه انگیزشی در دوره 
آموزش کوتاه مدت حرفه اي درمان هاي سوء مصرف مواد 

  مخدر ویژه پزشکان

 پژوهشی معاونت -ی تهرانپزشکروان تویانست

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
اردیبهشت 

94  

18  
تدریس مصاحبه انگیزشی در دوره آموزش کوتاه مدت حرفه 

  اي درمان هاي سوء مصرف مواد مخدر ویژه پزشکان
 معاونت پژوهشی -ی تهرانپزشکروان تویانست

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  94مرداد 
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19  
کوتاه مدت حرفه تدریس آموزش خانواده در دوره آموزش 

  اي درمان هاي سوء مصرف مواد مخدر ویژه پزشکان
 معاونت پژوهشی -ی تهرانپزشکروان تویانست

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  94مرداد 

  94مرداد   موسسه روانشناختی اکسیر ISIبراي مجالت  APAنویسی  مقاله اصول  20

 هايآمار و روش تحقیق سطح یک با تاکید بر نرم افزار   21
SPSS- MEDCALC- LISREL  

  94آذر   موسسه روانشناختی اکسیر

 با تاکید بر نرم افزار هاي دوآمار و روش تحقیق سطح   22
SPSS- MEDCALC- LISREL  

  94دي   موسسه روانشناختی اکسیر

23  
-دانشگاه علوم پزشکی مازندران -معاونت آموزشی  ساخت و هنجاریابی آزمون هاي روانشناختی

  ساري
اردیبهشت 

95  

 آمار و روش تحقیق سطح یک با تاکید بر نرم افزار هاي  24
SPSS- MEDCALC- LISREL  

  موسسه روانشناختی اکسیر
اردیبهشت 

95  

 آمار و روش تحقیق سطح دو با تاکید بر نرم افزار هاي  25
SPSS- MEDCALC- LISREL  

  موسسه روانشناختی اکسیر
اردیبهشت 

95  

26  
در بحران طالق  و مداخالت بالینیاصول مصاحبه آموزش 

  مراکز خصوصی کل کشوراجتماعی  براي مددکاران 

گروه مطالعات و راهبري برنامه هاي اجتماع محور 
معاون امور  -در دفتر توانمندسازي خانواده و زنان
  اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

اردیبهشت 
95  

27  
آموزش اصول مصاحبه و مداخالت بالینی در بحران طالق 

  : دوره مقدماتیبراي روانشناسان 
تان اس -معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

  ایالم
اردیبهشت 

95  

 هاي افزار نرم بر تاکید با یک ســـطح تحقیق روش و آمار  28
SPSS- MEDCALC- LISREL 

ــتیتو ــکیروان انس ــی معاونت -تهران پزش  پژوهش
 ایران پزشکی علوم دانشگاه

 95 تیر

 هاي افزار نرم بر تاکید با دو ســـطح تحقیق روش و آمار  29
SPSS- MEDCALC- LISREL 

ــتیتو ــکیروان انس ــی معاونت -تهران پزش  پژوهش
 ایران پزشکی علوم دانشگاه

 95 تیر

ــتیتو  کارگاه فراترکیب در مطالعات کمی و کیفی  30 ــکیروان انس ــی معاونت -تهران پزش  پژوهش
  ایران پزشکی علوم دانشگاه

  95 تیر

31  
آموزش اصول مصاحبه و مداخالت بالینی در بحران طالق 

  : دوره مقدماتیبراي روانشناسان
تان اس -معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

  کردستان
  95مرداد 

32  
آموزش اصول مصاحبه و مداخالت بالینی در بحران طالق 

  پیشرفتهبراي روانشناسان : دوره 
تان اس -معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

  ایالم
  95مرداد 

33  
آموزش اصول مصاحبه و مداخالت بالینی در بحران طالق 

  دوره مقدماتیبراي روانشناسان : 
ان است -کشورنیروي انتظامی  معاون امور اجتماعی 

  زنجان
  95 شهریور

34 
آموزش اصول مصاحبه و مداخالت بالینی در بحران طالق 

  براي روانشناسان : دوره پیشرفته
تان اس -معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

  کردستان
  95شهریور 

35  
مداخالت بالینی پایه و پیشرفته در بحران طالق براي 

اجتماعی مراکز خصوصی سازمان بهزیستی : دوره مددکاران 
  مقدماتی

  95شهریور   معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
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36  
مداخالت بالینی پایه و پیشرفته در بحران طالق براي 
مددکاران اجتماعی مراکز خصوصی سازمان بهزیستی : دوره 

  پیشرفته
  95 شهریور  معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

36  
مداخالت بالینی پایه و پیشرفته در بحران طالق براي 
مددکاران اجتماعی مراکز خصوصی سازمان بهزیستی : دوره 

  مقدماتی
  96شهریور   معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

  مهارت هاي مقابله هاي در حوزه زنان آسیب دیده اجتماعی  37
تان اس -کشورمعاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 

  کردستان
  96دي ماه 

38  
واصول مصاحبه انگیزشی در طالق براي روانشناسان : دوره 

  مقدماتی
  96بهمن   شاهاستان کرمانسازمان بهزیستی  پیشگیريمعاون 

  
مبتنی بر آموزش اصول مصاحبه و مداخالت بالینی 

: دوره تحلیلی براي روانشناسان-رواندرمانی شناختی
  مقدماتی

تان اس -امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشورمعاون 
  کردستان

  97 بهمن

  
مبتنی بر آموزش اصول مصاحبه و مداخالت بالینی 

: دوره تحلیلی براي روانشناسان-رواندرمانی شناختی
  مقدماتی

تان اس -معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
  زنجان

  97 بهمن

  
  پایان نامه:

پیشگیري از سوء مصرف مواد در نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز و  تخصصی: طراحی و آزمون مدلموضوع پایان نامه دکتري  .1

. به راهنمایی دکتر بشارت از دانشگاه تهران، و مشاوره دکتر بهرامی و همساالني اواسطهه و محافظت کننده خانوادگی: نقش تعدیل کنند

 )1390(د ردر از دانشگاه استکهلم سوئ-ردکتر رستمی از دانشگاه تهران، و خانم دکتر لورا فر

استفاده از لگاریتم  یی براي پیش بینی مشکالت رفتاري کودکان دوقلو از روي زیگوزیتی باالگوارائه «موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:  .2

ز دانشگاه ا شنباخیاران و پروفسور به راهنمائی دکتر دالور از دانشگاه عالمه طباطبائی و مشاوره آقایان دکتر بشارت از دانشگاه ته »خطی

 )1385(ی ورمونت امریکا. دانشگاه عالمه طباطبای

  )1382(ن دانشگاه تهرا . به راهنمایی دکتر بشارت.»دوقلوهادلبستگی در  يهاسبکبررسی « :موضوع پایان نامه کارشناسی .3

  
  پژوهشی خارجی:قرار داد هاي 
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م مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته براي کودکان ونوجوانان فر«براي ترجمه  ورمونت امریکا عقد قرارداد با پروفسور ایشنباخ از دانشگاه .1

از انگلیسی به  »)Semistructured Clinical Interview for Children & Adolescents -SCICAسال ( 6-18پروتکل سنین 

 فارس

Language  LDSماهه ( 18-35بررسی رشد زبان براي سنین  «براي ترجمه  قرارداد با پروفسور ایشنباخ از دانشگاه ورمونت امریکا .2

Development Survey-(« از انگلیسی به فارس 

 Child Behavior(6-11پرسشنامه مشکالت رفتاري کودکان «براي ترجمه  نباخ از دانشگاه ورمونت امریکاشقرارداد با پروفسور ای .3

Checklist -CBCL(« از انگلیسی به فارس 

 Youth Self(11-18پرسشنامه مشکالت رفتاري کودکان «براي ترجمه  قرارداد با پروفسور ایشنباخ از دانشگاه ورمونت امریکا .4

Report -YSR(« یاز انگلیسی به فارس  

 Minnesota Theپرسشنامه اختالالت روانی« براي ترجمه و هنجاریابی قرارداد با پروفسور بوچارد از دانشگاه مینوسوتاي امریکا .5

A-MMPI-Adolescent-Multiphasic Personality Inventory" از انگلیسی به فارسی  

 »PSIنیآبد يسترس فرزند پرورا«ی ابیراي ترجمه و هنجارب e Psychological Assessment Resourcهعقد قرارداد با موسس .6

 از انگلیسی به فارسی

  ی به فارسازانگلیس نسخه کوتاه شدهپرسشنامه مشکالت رفتاري «براي ترجمه  امریکاقرارداد با پروفسور ایشنباخ از دانشگاه ورمونت  .7

BRIEF PROBLEM MONITOR: BPM-PARENT (BPP), BPM-TEACHER (BPT), BPM-YOUTH (BPY) 

 سی به فارساز انگلی نسخه کوتاه شدهپرسشنامه مشکالت رفتاري «براي ترجمه  قرارداد با پروفسور ایشنباخ از دانشگاه ورمونت امریکا .8

Adult Self-Report (ASR) and Adult Behavior Checklist (ABCL) 
  

  :و آموزشی پژوهشی تهیه و کارگردانی فیلم
با  »با توجه به نظریه اسکینر يامشاهدهشرطی سازي کبوتر در دو موقعیت شرطی سازي کنشکر و «حیوانی  یروان شناس يهاشیآزما .1

  بالینی دانشگاه تهران، دکتر ایروانی و دکتر زمانی   یروان شناسهمکاري شبکه چهار صدا و سیما و زیر نظر اساتید محترم گروه 

وان ر، استاد محترم گروه نیپور حسزیر نظر دکتر  »با توجه به نظریه شناختی پیاژه 5-8کل گیري مفاهیم عدد و حجم در کودکان ش« .2

  بالینی دانشگاه تهران یشناس

 
  هاي فنی: گزارش
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مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان  :)GRE, MFAT( آموختگاندانش هاي جامعآزمون تهیه و تدوینگزارش فنی:  .1

 )1382(سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

سازمان سنجش  ،یسنجروانو  يآزمون سازدفتر  :1383سواالت دروس عمومی آزمون سراسري  مجموعهبررسی و تحلیل  گزارش فنی: .2

 آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

آزمایشی علوم تجربی، ریاضی  يهاگروهدر  3138ي سواالت دروس اختصاصی آزمون سراسر مجموعهبررسی و تحلیل  گزارش فنی: .3

  ازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوريس ،یسنجروانو  يآزمون سازدفتر  فیزیک، علوم انسانی، هنر و زبان:
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