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سال 1397
 .1قبادزاده ،سیمین؛ محمدخانی ،شهرام؛ حسنی  ،جعفر .)1397( .درمانهای کالسیك و نو ین اختالل پرخوری .نشریه رو یش روان-
شناسی ،شماره  ،30صص.229-248
 .2سنایی نسب ،نعمتاله؛ صبری ،وحید؛ محمدخانی ،شهرام .)1397( .مقایسهی پاسخ های هیجانی در افراد با مشکالت تنظیم
هیجانی باال و پایین در آزمون رورشاخ .فصلنامه روانشناسی بالینی ،شماره  ،38صص .41-50
 .3اکبری ،مهدی؛ محمدخانی ،شهرام .)1397( .فرآیندهای فراتشخیصی شناختی ،رفتاری و هیجانی در افسردگی و اختاللهای
اضطرابی .فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،شماره  ،35صص .117-146
 .4نوری ،ربابه؛ محمدخانی ،شهرام؛ موحد ،معصومه .)1397( .مقایسهی عملکرد عصب روان شناختی در افراد مبتال به سوءمصرف
مواد و همتایان عادی .فصلنامه اعتیاد پژوهی ،شماره  ،46صص .75-86
 .5صادقی ،نگار؛ مرادی ،علی رضا ؛حسنی ،جعفر ؛ محمدخانی ،شهرام .)1397( .ا بعاد شناختی ،هیجانی و رفتاری تصو یر بدنی در
زنان عالقمند به جراحی زیبایی .فصلنامه پوست و زیبایی ،سال نهم ،شماره  ،2تابستان  1397صص .112-100
 .6نیك فرجام ،محمدرضا؛ محمدخانی ،شهرام؛ مرادی ،علیرضا؛ داورپسند ،طاهره .)1397( .بررسی تاثیر كیفیت ارتباط پزشك -بیمار
بر تبعیت دارو یی بیماران مبتال به پرفشاری خون مركز قلب تهران .مجله تحقیقات نظام سالمت ،سال چهاردهم ،شماره  ،1بهار 1397
صص .16-11

سال 1396
 .7قنبری زرندی ،زهرا؛ حسنی ،جعفر؛ محمدخانی ،شهرام؛ حاتمی ،محمد .)1396(.الگوی روابط ساختاری فعالیت سیستم های
مغزی رفتاری ،احساس تنهایی ،دشواری در تنظیم هیجان و وسوسه مصرف مواد در زنان سوءمصرف كننده .فصلنامه اعتیاد پژوهی،
شماره  ،44زمستان  1396صص .134-107
 .8طاهری ،مهدی؛ زهرا؛ حسنی ،جعفر؛ محمدخانی ،شهرام؛ مودی ،مودی .)1396( .تبیین مولفه های روان شناختی سبك زندگی
سالمت محور :یك مطالعه كیفی مجله تحقیقات نظام سالمت ،سال سیزدهم ،شماره  ،4زمستان  1396صص .496-491
 .9طیبی نائینی ،پری ناز؛ محمدخانی ،شهرام؛ اکبری ،مهدی؛ عابدی ،محمدرضا .اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در
انعطافپذیری روانشناختی كودكان مبتال به اختالل وسواس فکری و عملی :مطالعه مورد منفرد .فصلنامه سالمت روان کودك ،شماره
 ،12پاییز  1396صص . 106-91
 .10قدمپور ،سمانه؛ محمدخانی ،شهرام؛ حسنی ،جعفر .نقش تشخیصی ترس از ارزیابی مثبت و منفی ،کمالگرایی و توجه معطوف به
خود در افراد مبتال به اضطراب اجتماعی ،پرخوری عصبی و افراد بهنجار .فصلنامه روانشناسی بالینی زیر چاپ
 .11محمدخانی ،شهرام؛ اکبریان فیروزآبادی ،مهسا؛ بهاری ،علی .)1396( .سبکهای دلبستگی و نشانههای افسردگی :نقش واسطهای
نشخوار فکری .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،شماره  ،3پاییز صص .320-335
 .12محمدخانی ،شهرام ؛ حدادی کوهسار ،علی اکبر ؛ سلیمانی ،حمیده ؛ اعتمادی ،امیر ؛ سیدعلینقی ،سیداحمد .)1396( .پیشبینی
تاب آوری بر اساس مؤلفههای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتال به عفونت  .HIVروانشناسی سالمت دوره  ،6شماره  ،21بهار
 ،1396صفحه .115-104
 .13اکبریان فیروزآبادی ،مهسا؛ بهاری ،علی؛ محمدخانی ،شهرام .)1396( .رابطه سبکهای فرزندپروری والدین و آسیبهای کودکی
ادراکشده فرزندان با سبکهای دلبستگی بزرگسالی آنها .فصلنامه خانواده پژوهی ،شماره  ،49بهار  1396صص .45-25

 .14اثنی عشری ،شکوه؛ محمدخانی ،شهرام؛ حسنآبادی ،حمیدرضا .)1396( .مدل شناختی اضطراب در بیماران مبتال به سرطان:
نقش متغیرهای شناختی و فراشناختی .فصلنامه روانشناسی سالمت ،سال ششم ،شماره  ،21بهار  1396صص . 85-66
 .15قبادزاده ،سیمین؛ مسعودی ،مرضیه؛ محمدخانی ،شهرام؛ حسنی ،جعفر .)1395( .عوامل رفتاری ،هیجانی و اجتماعی مرتبط با
اعتیاد .فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد ،شماره  ،13بهار  1396صص . 44-13

سال 1395
 .16حسنی ،جعفر؛ الهی ،بهنوش ،محمدخانی ،شهرام .)1395( .مقایسه جانبی شدن در ریختهای فرعی کودکان مبتال به اختالل
نارسایی توجه /فزون کنشی و بهنجار .فصلنامه سالمت روانی کودك ،شماره  ،9زمستان  1395ص . 26
 .17تورج پورنژدی ،امیر؛ حسنی ،جعفر؛ محمدخانی ،شهرام .)1395( .بررسی اثربخشی درمان شناختی -رفتاری و درمان با متادون
در کیفیت زندگی ،مقابله با ولع و پریشانی روانشناختی افراد در حال پرهیز .مجله تحقیقات علوم رفتاری ،سال چهاردهم ،شماره ،4
 1395صص . 443-434
 .18پرواسی ،آزاده؛ محمدخانی ،شهرام؛ حسنی ،جعفر .)1395( .اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در رضایت زناشو یی
زنان مواجه شده با پیمانشکنی همسر :مطالعه تك آزمودنی .فصلنامه روشها و مدلهای روانشناختی ،سال هفتم ،شماره  ،26زمستان
 1395صص .104-89
 .19عظیمی ،مریم ،نوری ،ربابه؛ محمدخانی ،شهرام .)1395( .مقایسه نظم جو یی شناختی هیجان ،سالمت عمومی ،شیوه حل مسئله
و عملکرد تحصیلی در دختران نوجوان دارای والدین معتاد و غیرمعتاد .فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی ،سال دهم ،شماره
( 3پیاپی  ،)39صص .57-44
 .20قبادزاده ،سیمین؛ مسعودی ،مرضیه؛ محمدخانی ،شهرام؛ حسنی ،جعفر .)1395( .عوامل خانوادگی و شخصیتی مرتبط با اعتیاد.
فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد ،شماره  ،11پاییز ص . 58-35
 .21قبادزاده ،سیمین؛ مسعودی ،مرضیه؛ محمدخانی ،شهرام؛ حسنی ،جعفر .)1395( .مروری بر عوامل فیزیولوژی و شناختی مرتبط با

اعتیاد .فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد ،شماره  ،9بهار  1395صص . 129-111
 .22قنبری زرندی ،زهرا؛ محمدخانی ،شهرام؛ هاشمی نسب  ،محسن .)1395( .مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان :نقش مستقیم
و غیرمستقیم عوامل فردی ،روانشناختی ،خانوادگی و اجتماعی .فصلنامه اعتیاد پژوهی ،شماره  ،38تابستان  1395صص .102-87
 .23محمود زاده ،رقیه و محمدخانی ،شهرام .)1395( .نقش میانجی اضطراب و اجتناب شناختی در رابطه بین کمالگرایی منفی و
اهمالکاری .مجله دستاوردهای روانشناختی ،سال بیست و سوم ،شماره  ،1بهار و تابستان .73-94 ،1395
 .24محمود زاده ،رقیه و محمدخانی ،شهرام .)1395( .کمالگرایی و اهمالکاری تحصیلی :نقش واسطهای نشخوار فکری .دو فصلنامه
روانشناسی بالینی و شخصیت ،شماره  ،14بهار و تابستان  1395صص . 134-125
 .25محمدخانی ،شهرام؛ ر ضایی ،ح سن .)1395( .رابطه م صرف سیگار و قلیان با عوامل فردی ،خانوادگی و اجتماعی در نوجوانان.
مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار .دوره  22شماره  2خرداد و تیرماه.262-280 ،
 .26خالقی ،محمد؛ محمدخانی ،شهرام؛ ح سنی ،جعفر .اثربخ شی طرحواره درمانی هیجانی در کاهش نگرانی و عالئم و ن شانههای
ا ضطراب بیماران مبتال به اختالل ا ضطراب فراگیر ( :)GADمطالعه تك آزمودنی .ف صلنامه روان شنا سی بالینی ،شماره  ،30تاب ستان
 1395صص .55-43
 .27اکبری ،مهدی؛ محمدخانی ،شهرام؛ ضرغامی ،فیروزه .)1395( .نقش وا سطهای آمیختگی شناختی در تبیین ارتباط بین بینظمی
هیجانی با اضطططراب و افسططردگی :یک عامل فراتشططخیصططی .مجله روانپزشططکی و روانشططناسططی بالینی ایران .مجله روانپزشططکی و
روانشناسی بالینی ایران ،شماره  ،84بهار  1395صص . 29-17
 .28محمدخانی ،شهرام؛ سالمی؛ لنگرودی آرمان؛ قاسمی؛ میترا؛ حکیم پور صبا .)1395( .هوش هیجانی به عنوان پیشبینی کننده
پختگی روانشناختی .فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی ،سال پنجم ،شماره  ،11بهار  1395صص . 25-9
 .29فیاضی ،مرتضی؛ حسنی؛ جعفر؛ محمدخانی ،شهرام .)1395( .نقش سیستمهای مغزی رفتاری در اعتیاد به اینترنت :بر اساس -
نظریه تجدیدنظر شده حساسیت به تقو یت .مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،شماره  ،97تیر  1395ص . 119
 .30جهان شاه لو ،مرتضی؛ محمدخانی ،شهرام؛ امیری ،حمید؛ فخار ،آفاق؛ حسینی ،سپیده .)1395( .عوامل خطرساز و محافظتکننده
فردی ،خانوادگی و اجتماعی گرایش به مصرف مواد در دانشجو یان .سالمت اجتماعی ،دوره سوم ،شماره 2 ،بهار ،صفحات  127تا
.137
 .31نوری ،علی؛ محمدخانی ،شهرام .)1395( .مقایسه پاسخهای کودکان شهری و روستایی به کارتهای رورشاخ بر اساس نظام جامع
اکسنر .فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی ،شماره  ،37بهار  1395صص . 50-37
 .32محمدخانی ،شهرام؛ رضایی جمالو یی ،حسن ( .)1395رابطه مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی ،خانوادگی و اجتماعی نوجوانان.
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار ،شماره  ،85خرداد و تیر  1395صص . 280-262
 .33قدمپور ،سمانه؛ محمدخانی ،شهرام؛ ح سنی ،جعفر( .زیر چاپ) .نقش ت شخی صی ترس از ارزیابی مثبت و منفی ،کمالگرایی و
توجه معطوف به خود در افراد مبتال به اضطططراب اجتماعی ،پرخوری عصططبی و افراد بهنجار .فصططلنامه روانشططناسططی بالینی( .پ یرش
کامل برای چاپ).
 .34صططبری ،وحید؛ محمدخانی ،شهههرام؛ حسططنی ،جعفر؛ ارفعی ،اصططغر .)1395( .مقایسططه نظم جو یی هیجانی افراد مبتال به اختالل
شخ صیت مرزی ،اختالل دوقطبی  Iو افراد بهنجار بیمار ستان روانپز شکی تبریز در سال  .1393مجله پز شکی قانونی ایران ،دوره ،21
شماره  ،4زمستان .303-310
35. Kebritchi, A & Mohammadkhani, S. (2016). The Role of Marital Burnout and Early Maladaptive Schemas
in Marital Satisfaction between Young Couples. International Journal of Medical Research & Health Sciences,
5, 12:239-246.
36. Mazloom, M., Yaghubi, H., Mohammadkhani, S. (2016). Post-traumatic stress symptom, metacognition,
emotional schema andemotion regulation: A structural equation model. Personality and Individual
Differences, 88 (2016) 94–98.

سال 1394
 .37قادری ،بیان؛ محمدخانی ،شههرام؛ حسططنآبادی ،حمیدرضططا .)1394( .پیشبینی کنندههای شططناختی و فراشططناختی اضطططراب در
نوجوانان .مجله روانشناسی بالینی– سال هفتم ،شماره  ،4صص .26-13
 .38محمدخانی ،شهههرام؛ طیبه یگانه و کبرا کریم پور .)1394( .نقش جهتگیری های م هبی و خودمهارگری در پیشبینی آمادگی
اعتیاد به مواد .مجله سالمت و مراقبت ،سال هفدهم ،شماره سوم.248-259 ،
 .39صادق پور ،سامان؛ محمدخانی ،شهرام؛ آیت مهر ،فاطمه .)1394( .پیشبینی عالئم و سوا سی بر ا ساس باورهای فرا شناختی،
مسئولیتپ یری و پرخاشگری نهفته در دانشجویان .مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال دوم ،شماره .39-49 ،2
 .40نادری ،یزدان؛ پرهون ،هادی؛ نوری ،ربابه؛ محمدخانی ،شهههرام؛ و تقی زاده ،مریم .)1394( .اثربخشططی کاهش اسططترس مبتنی بر
ذهن آگاهی بر نشططانههای افسططردگی و طرحوارههای هیجانی زنان مبتال به اختالل افسططردگی اسططاسططی .دوماهنامه علمی پژوهشططی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،4)19( ،مرداد و شهریور.181-190 ،
 .41شططاکری ،محمد؛ پرهون ،هادی؛ محمدخانی ،شهههرام؛ حسططنی ،جعفر؛ پرهون ،کمال .)1394( .اثربخشططی درمان فراشططناختی بر
عالئم اف سردگی و کیفیت زندگی بیماران اف سرده ا سا سی .مجله دان شگاه علوم پز شکی خرا سان شمالی ،سال 94؛ دوره -265 ،2
.253
42. Mohamadkhani, S., Asyabani, F. (2015). Effectiveness of "Psychosocial Strengthening Program" On Risk
and Protective Factors of drug use and increasing of psychological health among high risk Adolescents.
International Letters of Social and Humanistic Sciences. Vol. 57, pp 150-159.
سال 1393
 .43رمضططان زاده ،فاطمه؛ مرادی ،علیرضططا؛ محمدخانی ،شهههرام .)1393( .اثربخش طی آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی در کارکردهای
اجرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در نوجوانان در معرض خطر .ف صلنامه روان شنا سی شناختی ،سال دوم ،شماره  ،2تاب ستان ،صص
.37-45
 .44محمدخانی ،شهرام؛ رضایی ،حسن .)1393( .پیشبینی کنندههای مصرف مواد و مشروبات الکلی در نوجوانان .مجله دانشگاه علوم
پزشکی تربتحیدریه.1-9 ،4 ،2 ،
 .45سططربندی ،مهناز؛ محمدخانی ،شهههرام؛ مرادی ،علیرضططا .)1993( .اثر آموزش برنامه زایمان و فرزند پروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر
اضطراب بارداری و رضایت زناشو یی زنان باردار .نشریه علوم رفتاری ،شماره  ،30زمستان ،ص .375
 .46سلمانی ،بهزاد؛ ح سنی ،جعفر؛ محمدخانی ،شهرام؛ کرمی ،غالمر ضا .)1393( .ارزیابی اثربخ شی درمان فرا شناختی در باورهای
فراشناختی ،فرانگرانی و عالئم و نشانههای بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر .دوماهنامه فیض ،دوره  ،18شماره .428-439 ،5
 .47شاکری ،محمد؛ عبدالله زاده ،بیانه؛ محمدخانی ،شهرام؛ نوری ربابه .)1393( .مقایسه بین عوامل شخصیتی ،سبکهای حل مسئله و
میزان استرس تجربهشده میان افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار .مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.329-337 ،)2( 6 ،
 .48مظلوم ،مریم؛ یعقوبی ،حمید؛ محمدخانی ،شهرام .)1393( .رابطه باورهای فراشناختی و دشواری در تنظیم هیجان با اختالل استرس
پس از ضربه .مجله علوم رفتاری ،دوره  ،8شماره .105-2،113
سال 1392
 .49محمدخانی ،شهههرام؛ شططیخان ،ریحانه و حسططنآبادی ،حمیدرضططا .)1392( .اثر آموزش توجه بر اضطططراب ،توجه معطوف به خود و
فراشناختها در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی .مجله پژوهش در سالمت روانشناختی.
 .50شیخان ،ریحانه؛ محمدخانی ،شهرام؛ حسنآبادی ،حمیدرضا .)1392( .توجه معطوف به خود در درمان اضطراب اجتماعی :یک کار
آزمایی بالینی کنترلشده .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.120-128 ،106 ،
 .51محمدخانی ،شهرام؛ سلیمانی ،حمیده و سید علینقی ،سید احمد .)1392( .نقش طرحوارههای هیجانی در تابآوری افراد مبتال به
اچ .ای .وی .مجله دانشگاه علوم پزشکی شاهرود.1-10 ،3 ،
 .52سلمانی ،بهزاد؛ ح سنی ،جعفر؛ کرمی ،غالمر ضا و محمدخانی ،شهرام .)1392( .اثربخ شی درمان فرا شناختی در سندرم شناختی/

توجهی ( )CASو راهبردهای نظم جو یی شططناختی هی جان ( )CERبی ماران مبتال به اختالل اضطططراب فراگیر ( .)GADمجله علوم
رفتاری ،دوره  ،7شماره .245-2،254
 .53محمدخانی ،شهرام؛ پورمند ،نیلوفر؛ حسنآبادی ،حمیدرضا .)1392( .آزمون تجربی مدل فراشناختی نشخوار فکری و افسردگی در
جمعیت غیربالینی .فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناسی دانشگاه تبریز.185-207 ،30 ،
54. Mohammadkhani, S. (2013). The role of fusion belief and metacognitions in obsessive-compulsive in a
general population. Iranian journal of clinical psychology, 2, 29-35.
سال 1391
 .55بیگی ،علیمحمد؛ بختیاری ،مریم؛ محمدخانی ،شهههرام؛ صطططادقی ،زهره .)1391( .بررسططی رابطه بین طرحواره های ناکارآمد با
اهمالکاری و سالمت روان دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،
.34-26 ،97
 .56بابایی ،زهرا؛ حسططنی ،جعفر و محمدخانی ،شهههرام .)1391( .تأثیر آموزش مهارت نظمجو یی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک
در وسوسهی افراد مبتال به سوءمصرف مواد مطالعهی تک آزمودنی .مجله روانشناسی بالینی.33-41 ،3 ،
 .57قهوهچی ،فهیمه؛ محمدخانی ،شهرام .)1391( .رابطه باورهای فراشناختی ،راهبردهای خودتنظیمی و هیجانات منفی با مصرف سیگار
در دانشجویان .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.93-102 ،81 ،
 .58اسدی ،مسعود؛ شیرعلی پور ،اصغر؛ شکوری ،زینب؛ محمدخانی ،شهرام .)1391( .فرا تحلیل اثربخشی درمان شناختی -رفتاری در
درمان بیماران مبتال به اختالل وسواس .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.396-605 ،3 ،
 .59خانزاده ،مصطفی؛ ادریسی ،فروغ؛ محمدخانی ،شهرام؛ محسن سعیدیان .)1391( .بررسی ساختار عاملی و مشخصات روان سنجی
مقیاس طرحوارههای هیجانی بر روی دانشجویان .مجله مطالعات روانشناسی بالینی.91-119 ،11 .
 .60زاهدی ،کمیل؛ شططیبانی ،فرشططاد؛ روسططتایی ،امین؛ محمدخانی ،شهههرام .)1391( .رابطه میان هوش هیجانی و سططبکهای هویتی با
رفتارهای پرخطر .ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان.
 .61محمدخانی ،شهرام؛ حمیدر ضا ح سنآبادی ،حمید یعقوبی ،ولیالله رم ضانی ،حمید پیروی ،عبدالله امیدی ،علی فتحی آ شتیانی.
( .)1391فرایند ساخت مقیاس رشد روانشناختی دانشجویان .ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان.
سال 1390
 .62بیگی ،علی؛ محمدی فر ،محمدعلی؛ فراهانی ،محمد نقی؛ محمدخانی ،شهرام .)1390( .مقایسه سبکهای مدارا با استرس و سطح
امیدواری بین اع ضای انجمن معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون .ف صلنامه اعتیاد پژوه شی سوءم صرف مواد،20 ،
.73-55
 .63محمدخانی ،شهرام .)1390( .شیوع مصرف مواد در نوجوانان ایرانی .مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان.20-36 ،1 ،
 .64قربانی ،طاهره؛ محمدخانی ،شهههرام و صططرامی ،غالمرضططا .)1390( .مقایسططه اثربخشططی گروهدرمانی شططناختی-رفتاری مبتنی بر
مهارتهای مقابلهای و نگهدارنده درمان با متادون در بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و پیشططگیری از عود .فصططلنامه اعتیاد پژوهشططی
سوءمصرف مواد.59-74 ،17 ،
 .65عالیی خرائم ،رقیه؛ کدیور پروین؛ محمدخانی ،شهرام؛ صرامی ،غالمر ضا .)1390( .میزان شیوع م صرف سیگار ،قلیان ،م شروبات
الکلی و مواد مخدر و محرك در میان دانش آموزان دبیرستانی .فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوءمصرف مواد.99-104 ،18 ،
 .66بیگی ،علی؛ فراهانی ،محمد نقی؛ محمدخانی ،شهرام؛ محمدی فر ،محمدعلی .)1390( .نقش تشخیصی کیفیت زندگی و امیدواری
در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون .فصلنامه روانشناسی بالینی.75-84 ،3 ،
 .67محمدخانی ،شهههرام و ظفر پناهی ،مسططعود .)1390( .هیجانهای منفی و اسططتفاده آسططیبزا از اینترنت :نقش واسطططهای باورهای
فراشناختی .فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی.34-46 ،5 ،
 .68بیگی ،علی؛ فراهانی ،محمد نقی؛ محمدخانی ،شهرام .)1390( .مقایسه تشخیصی کیفیت زندگی و سبک زندگی در معتادان گمنام و
معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون .پژوهش در سالمت روانشناختی.1-11 ،5 ،

 .69فراهانی ،محمد نقی؛ محمدخانی ،شهرام .)1390( .کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی :مفاهیم مستقل یا وابسته؟ مطالعات روانشناسی
بالینی .154-137 ،1
 .70درگاهیان ،ریحانه ،محمدخانی ،ش ههرام؛ حسططنی ،جعفر و شططمش ،جمال .)1390( .اثربخشططی درمان فراشططناختی بر بهبود باورهای
فراشناختی ،نشخوار فکری و عالئم افسردگی :مطالعهی تک آزمودنی .فصلنامه مطالعات بالینی دانشگاه عالمه.81-103 ،3 ،
 .71محمدخانی ،شهرام؛ صادقی ،نگار؛ فرزاد ،ولیالله فرزاد .)1390( .مدل علی روابط هیجان منفی ،باورهای مرکزی ،باورهای مرتبط با
مواد ،عقاید وسوسهانگیز و تنظیم هیجان با بازگشت به مصرف مواد .فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناسی.159-185 ،23 ،
 .72محمدخانی ،شهرام؛ فراهانی ،محمد نقی .)1390( .نقش سبکهای مقابلهای و متغیرهای جمعیت شناختی در کیفیت زندگی معلمان
تهران .فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی.25-35 ،2 ،
73. Mahdavi, T; Mohammadkhani, S; Hatami, M. (2011). The effectiveness of life skills training on happiness,
quality of life and emotion regulation.Social and Behavioral Sciences, 30, 407 – 411.
74. Jadidi, F., Mohammadkhani, S., Zahedi.K. (2011). Perfectionism and academic procrastination. Social
and Behavioral Sciences, 30, 534 – 537.
75. Zahedi, K., Mohammadkhani, S., Jadidi, F. (2011). Metacognitive beliefs and negative emotions. Social
and Behavioral Sciences, 30, 530 – 533.
سال 1389
 .76خرم ،شیما و محمدخانی ،شهرام .)1389( .سبکهای دلبستگی ،مهارتهای مقابلهای ،تابآوری و اعتیاد به اینترنت .سومین کنگره
روانشناسی .دو فصلنامه روانشناسی معاصر.
 .77محمدخانی ،شهرام .)1389( .پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیطهای دانشآموزی .مقاله ارائه شده در نخستین کنگرهی نخستین کنگره
علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد استان تهران .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.7-30 ،
 .78ادریسی ،فروغ؛ محمدخانی ،شهرام؛ خانزاده ،مصطفی؛ سعیدیان اصل ،محسن .)1389( .رابطهی بین ابعاد میزان حمایت اجتماعی
ادراکشده و ابعاد ادراک درد در سالمندان .سومین کنگره روانشناسی .دو فصلنامه روانشناسی معاصر.
 .79سعیدیان اصل ،محسن؛ محمدخانی ،شهرام؛ خانزاده ،مصطفی .)1389( .مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در سالمندان مبتال به
درد مزمن و سالمندان گروه کنترل .سومین کنگره روانشناسی .دو فصلنامه روانشناسی معاصر.
 .80محمدخانی ،شهرام؛ نوروز پور ،مر ضیه .)1389( .نقش باورهای فرا شناختی و نگرشهای ناکارآمد در ا ضطراب اجتماعی .سومین
کنگره روانشناسی .دو فصلنامه روانشناسی معاصر.
 .81عالیی خرائم ،رقیه؛ کدیور پروین؛ محمدخانی ،شهرام؛ صرامی ،غالمر ضا .)1389( .مدل روابط علی عواملی خانوادگی و فردی در
مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای کرج .توسعه روستایی.137-156 ،2 ،
 .82محمدخانی ،شهرام و مظلوم ،مریم .)1389( .برر سی رابطه بین باورهای فرا شناختی و راهبردهای کنترل فکر با ا ضطراب صفت .دو
فصلنامه روانشناسی معاصر.23-32 ،5 ،
 .83محمدخانی ،شهرام و فیروزی ،علیا صغر .) 1389( .رابطه باورهای و سوا سی و باورهای فرا شناختی با شدت عالئم و سواس فکری و
عملی در دانشجویان .پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
 .84محمدخانی ،شهههرام و حسططنوندی ،صططبا .)1389( .رابطه طرحوارههای ناسططازگارانه اولیه و سططبکهای دلبسططتگی با افسططردگی در
دانشجویان .پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
 .85خانزاده ،مصططفی و محمدخانی ،شهرام .)1389( .ارتباط سطبکهای دلبسطتگی با ابعاد روان رنجورخویی و برونگرایی شطخصطیت.
پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
 .86بخشیان ،فرشته و محمدخانی ،شهرام .)1389( .همهگیرشناسی اختالالت روانی در دانشجویان .پنجمین سمینار سراسری بهداشت
روانی دانشجویان.

سال 1388
 .87محمدخانی ،شهرام .)1388( .عوامل خطر ساز و حفاظت کنندهی خانوادگی م صرف مواد در نوجوانان .مقاله ارائه شده در نخ ستین
کنگرهی کشوری پیشگیری از سوءمصرف مواد ،تهران .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.129-139 ،
 .88فراهانی ،محمد نقی؛ محمدخانی ،شهههرام؛ جوکار ،فرهاد .)1388( .رابطه بین رض طایت از زندگی با کیفیت زندگی و بهزیسططتی ذهنی
معلمان شهر تهران .فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی.5-14 ،8 ،
 .89محمدخانی ،شهرام و فرجاد ،مریم .)1388( .رابطه باورهای فراشطناختی و راهبردهای کنترل فکر با عالئم وسطواسطی در جمعیت غیر
بالینی .فصلنامه روانشناسی بالینی.35-51 ،3 ،
 .90محمدخانی ،شهرام؛ جزایری ،علیرضا؛ محمدخانی ،پروانه؛ رفیعی ،حسن و قاضی طباطبایی ،محمود .ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه
عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد .فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت.
سال 1387
 .91محمدخانی ،شهههرام .)1387( .عوامل خطرسططاز و حفاظت کننده مصططرف الکل ،سططیگار و سططایر مواد در نوجوانان کشططور .مجله
پژوهشهای تربیتی دانشگاه عالمه.37-64 ،12 ،
 .92محمدخانی ،شهههرام و باشقره رقیه .)1387( .بررسططی رابطه هوش هیجانی و سططبکهای مقابلهای با سططالمت عمومی دانشططجویان.
فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی.38-50 ،5 ،
 .93محمدخانی ،شهههرام ؛ جزایری ،علیرضطططا؛ محمدخانی ،پروانه؛ رفیعی ،حسططن و قاضططی طباطبایی ،محمود .)1387( .اثر آموزش
مهارتهای زندگی بر عوامل میانجی مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر .فصلنامه رفاه اجتماعی.125-150 ،7 ،
سال 1386
 .94محمدخانی ،شهرام .)1386( .مدل سططاختاری مصططرف مواد در نوجوانان در معرض خطر :ارزیابی اثر مسططتقیم و غیرمسططتقیم عوامل
فردی و اجتماعی .فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی.5-17 ،6 ،
 .95محمدخانی ،شهرام .)1386( .عوامل روانی – اجتماعی مؤثر در فرار دختران از خانه .فصلنامه رفاه اجتماعی.168-147 ،6 ،
 .96محمدخانی ،شهههرام؛ جزایری ،علیرضططا؛ محمدخانی ،پروانه؛ رفیعی ،حسططن و قاضططی طباطبایی ،محمود .)1386( .اثر مسططتقیم و
غیرمستقیم نگرش نسبت به مصرف مواد ،کانون کنترل و توانمندیهای فردی و اجتماعی بر مصرف مواد .دو فصلنامه روانشناسی معاصر
انجمن روانشناسی ایران.3-10 ،3 ،
سال 1384
 .97محمدخانی ،شهرام؛ ا سکندری ،ح سین .)1384( .برر سی همهگیر شنا سی م شکالت رفتاری دانش آموزان  7-15ساله شهر تهران.
مجله پژوهشهای تربیتی دانشگاه عالمه.71-92 ،2 ،
 .98محمدخانی ،شهرام .)1381( .پی شگیری از سو م صرف مواد از طریق آموزش مهارتهای زندگی :نظریه ،روشها و یافتههای تجربی.
فصلنامه پیام مشاور شماره .7
 .99محمدخانی ،شهرام .)1380( .مداخله در بحران .فصلنامه پیام مشاور .شماره .4
.100

محمدخانی ،شهرام .)1378( .نظریه شناختی وسواس .فصلنامه پیام مشاور .شماره .2

کتابهای منتشر شده دکتر محمدخانی
تألیفات:
 .1محمدخانی ،شهرام .)1391( .پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر مدرسه .ستاد مبارزه با مواد مخدر.
 .2محمدخانی ،شهرام و ابراهیمزاده ،ناهید .)1391( .مشکالت روانی و رفتاری دانش آموزان :شناسایی و مداخله .تهران ،انتشارات ورای
دانش.

 .3محمدخانی ،شهرام و نوری ،ربابه .)1391( .پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده .ستاد مبارزه با مواد مخدر.
 .4محمدخانی ،شهههرام .)1394( .برنامهی توانمندسططازی روانی -اجتماعی در مدرسططه :ارتقای سططالمت با تمرکز بر آموزش مهارتهای
زندگی به دانش آموزان در معرض خطر .دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و ستاد مبارزه با مواد.
 .5محمدخانی ،شهرام .)1393( .راهبردهای پیشگیری از سوءمصرف مواد در دانش آموزان در معرض خطر شناسایی ،ارزیابی و مداخله.
دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و ستاد مبارزه با مواد.
 .6بخشی پور ،عباس ،محمدخانی ،شهرام و همکاران .)1384( .راهنمای پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد .معاونت سالمت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد.
 .7محمدخانی ،شهههرام .)1384( .برنامهی جامع راهنمایی و مشططاوره رشططدی مدرسططه .دفتر برنامهریزی امور فرهنگی و مشططاوره وزارت
آموزشوپرورش.
 .8محمدخانی ،شهرام .)1383( .مهارتهای حل مسئله و تصمیمگیری (ویژه دانش آموزان ،معلمان و والدین) .تهران :طلوع دانش.
 .9محمدخانی ،شهرام .)1383( .مهارتهای جرأتمندی (ویژه دانش آموزان ،معلمان و والدین) .طلوع دانش.
 .10محمدخانی ،شهرام .) 1383( .آشنایی با مشکالت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان (ویژه معلمان و والدین) .تهران :طلوع دانش.
 .11محمدخانی ،شهرام و موتابی ،فرشته .)1383( .آشنایی با مهارتهای زندگی و روشهای آموزش آن (ویژه معلمان ،والدین و مدرسان).
دفتر برنامهریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزشوپرورش و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
 .12محمدخانی ،شهرام .)1381( .پیشگیری از خودکشی نوجوانان و جوانان :راهنمای عملی برای معلمان ،مشاوران و کارشناسان بهداشت
روان .انتشارات ورای دانش.
 .13محمدخانی ،شهرام؛ فتی ،الدن؛ موتابی ،فر شته؛ و کاظمزاده عطوفی ،مهرداد .)1385( .آموزش مهارتهای زندگی ویژه دان شجویان:
کتاب راهنمای مدرس .تهران :نشر دانژه.
 .14محمدخانی ،شهرام و ابراهیمزاده ،ناهید .)1385( .راهنمای تشخیص مشکالت روانی – اجتماعی دانش آموزان .دفتر برنامهریزی امور
فرهنگی و مشاوره وزارت آموزشوپرورش.
 .15محمدخانی ،شهرام .)1385( .مهارت خودآگاهی و همدلی( .ویژه دانشجویان .تهران :نشر دانژه).
ترجمه
.1

مک کی ،متیو؛ وسطططت ،آپریلیا( .در مان مبتنی بر کارآمدی هیجانی( .ترج مه دکتر شهههرام محمدخانی ،الیاس اکبری و مح مد
خالقی .)1397،انتشارات ابنسینا.

 .2وایت ،پولی و ویلیامز ،تیم .)2009( .درمان شناختی-رفتاری اختالل وسوا سی -اجباری در کودکان .ترجمه شهرام محمدخانی،
محمد درهرج و فاطمه آیت مهر ( .)1397انتشارات ابنسینا.
 .3پاور ،مایک .)2010( .شناخت درمانی هیجان مدار .ترجمه شهرام محمدخانی و محمد درهرج ( .)1397انتشارات ابنسینا.
 .4سططیاروچی ،جوزف؛ بی لی ،آن .)2008( .یکپارچهسههازی درمان شههناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پریرو و تدهد( .ترجمه دکتر
شهرام محمدخانی و حامد عبدالله پور .)1396 ،انتشارات ابنسینا.
 .5هافمن ،اسططتفان .)2016( .هیجان در درمان :از علم تا عمل( .ترجمه دکتر شهرام محمدخانی و محمد خالقی .)1396 ،انتشططارات
ابنسینا.
 .6توما ،سی .ناتان و مککی ،دین .)2015( .پرداختن به ههیههجههان در درمهان شنهاخهتهی -رفهتهاری :تکنیکهایی برای بالینگران.
(ترجمه دکتر شهرام محمدخانی ،امیر اعتمادی ،مالک بسطامی ،محمد خالقی ،زهرا گلی و الیاس اکبری .)1395 ،انتشارات ارجمند.
 .7سوفرانوف ،کیت؛ دالگلیش ،لن؛ کاسکی ،رابرت .)1393( .بدتر ین انتخاب :مدل شناختی برای خودکشی و خطرجویی نوجوانان.
دکتر شهرام محمدخانی و قدرت عابدی .انتشارات الماس البرز.
 .8مارتل ،ک .آر؛ دیمیدجیان ،سططونا؛ و هرمندان ،رات .)2010( .راهنمای عملی فدالسههازی رفتاری برای درمان افسههرد ی .ترجمه
شهرام محمدخانی ،محمد درهرج و بهزاد سلمانی ( .)1392انتشارات ابنسینا.
 .9کوئیم سیدز ،کری ستوس؛ رینولدز ،مارتینا؛ دراموند ،کولین؛ تاریر ،نیکوالس .)2006( .درمان شناختی رفتاری اعتیاد .ترجمه شهرام

محمدخانی ،قدرت عابدی ( .)1392انتشارات دانژه.
 .10مک کی و همکاران .)2006( .مهارتهای زند ی زناشههویی .ترجمه شهههرام محمدخانی ،قدرت عابدی ( .)1396تهران انتشططارات
ابنسینا.
 .11آدریان ،ولز .)2009( .درمان فراشناختی اضطراب و افسرد ی .ترجمه شهرام محمدخانی (( .)1390چاپ دوم) .تهران ،انتشارات
ابنسینا.
 .12کلینکه ،کریس .)1999( .مجموعه کامل مهارتهای زند ی .ترجمه شهرام محمدخانی (( .)1396چاپ بی ستم) .تهران ،انت شارات
رسانه تخصصی.
 .13اوکان ،باربارا .)1998( .تکنیکهای مصاحبه و مشاوره .ترجمه شهرام محمدخانی (( .)1390چاپ پنجم) .تهران ،انت شارات طلوع
دانش.
 .14کارول ،کاتلین .)1998( .راهنمای عملی درمان شناختی -رفتاری سوءمصرف مواد .ترجمه عباس بخشی پور و شهرام محمدخانی
( .)1382تهران ،انتشارات اسپند هنر.
 .15برودهر ست ،دایان .)1996( .نقش مربیان و مدلمان در پی شگیری از کودک آزاری و غفلت از کودکان .ترجمه شهرام محمدخانی
( .)1380اداره کل مشاوره و بهداشت مدارس وزارت آموزشوپرورش.
زمینههای پژوهش
نظریه و درمان شناختی رفتاری و فراشناختی اختاللهای هیجانی
پیشگیری و درمان اعتیاد و رفتارهای پرخطر
توانمندسازی روانی -اجتماعی و آموزش مهارتهای زندگی
آسیبشناسی ،درمان و پیشگیری از مشکالت زناشویی و خانواده
طرحهای پژوهشی
محمدخانی ،شهرام ،حمیدرضا حسنآبادی ،ولیالله رمضانی .)1393( .ساخت و استانداردسازی مقیاس پختگی روانشناختی دانشجویان.
دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
محمدخانی ،شهرام؛ ا سدی ،م سعود .)1391( .علل گرایش نوجوانان به مواد مخدر صنعتی در ا ستان بو شهر و ارائه راهکارهای پی شگیری
انتظامی از آن .نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.
محمدخانی ،شهرام .)1389( .اعتباربخ شی برنامهی آموزش مهارتهای زندگی برای نوجوانان در معرض خطر م صرف مواد .دفتر مقابله با
جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران.
محمدخانی ،شهههرام .)1388( .طراحی و تدوین برنامهی توانمندسططازی روانی -اجتماعی دانش آموزان در معرض خطر س طوءمصططرف مواد.
دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران.
محمدخانی ،شهرام .)1384( .ساخت و استانداردسازی پرسشنامهی عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد بهمنظور شناسایی دانش
آموزان در معرض خطر سوءمصرف مواد .دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران.
محمدخانی ،شهههرام .)1383( .عوامل مؤثر در فرار دختران از خانه و نقش مدرسططه در پیشططگیری از آن .معاونت آموزشوپرورش نظری و
مهارتی.
محمدخانی ،شهرام .)1379( .همهگیرشناسی مشکالت رفتاری دانش آموزان دختر و پسر  7-15سال شهر تهران .معاونت پرورشی وزارت
آموزشوپرورش.
محمدخانی ،شهرام .)1379( .برر سی تجربی اثر القای خلق منفی بر فعال سازی نگرشهای ناکارآمد در افراد م ستعد اف سردگی .ان ستیتو
روانپزشکی تهران.
محمدخانی ،شهرام .)1385( .مدل ساختاری م صرف مواد در نوجوانان در معرض خطر :ارزیابی اثر آموزش مهارتهای زندگی بر عوامل
میانجی مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

راهنمایی رساله دوره دکتری
 .1نونهال ،سططامان .انطباق فرهنگی پروتکل ماتر یکس درمان مبتنی بر پریرو و پایبندی برای رفتارهای مرتبط با سههالمت در جامدۀ
ایرانی و بررسی اثربخشی ّاولیۀ پروتکل انطباقیافته در مبتالیان به چاقی .رساله دکتری روانشناسی سالمت .دانشگاه خوارزمی.
ِ
 .2قبادزاده ،مریم .طراحی و آزمون مدل سالمت جنسی مبتنی بر مولفههای شخصیتی ،شناختی و هیجانی .رساله دکتری روانشناسی
سالمت .دانشگاه خوارزمی.
 .3امیری ،پرسططتور .مدل یابی خودمدیر یتی بیماری دیابت در نوجوانان و طراحی مقدماتی پروتکل مبتنی بر آن .رسططاله دکتری روانشططناسططی
سالمت .دانشگاه خوارزمی.
 .4اعتمادی ،امیر .مقایسههه کارایی آموزو چندمثالی ،آموزو شههناختی و مراقبه عشههق-مهر بانی در بهبود کارکردهای اجرایی و
بهزیستی روانشناختی سالمندان .رساله دکتری روانشناسی سالمت .دانشگاه خوارزمی.
 .5کلهری ،سططارا .بررسههی نقش واسههطهای یا تددیلکنند ی راهبردهای تنظیم هیجان و خود مراقبتی در رابطه بین بهرهوری شههغلی
پرستاران و رضایت و خ ستگی مبتنی بر شفقت ،فرسود ی شغلی و ا سترس ثانویه .رساله دکتری روان شنا سی سالمت .دان شگاه
خوارزمی.
 .6رمضطططانی ،مریم .مدل یابی عوامل روانشهه ناختی مؤثر در پا یداری کاهش وزن :نقش خودکارآمدی ،سههیسههتم انگیزشههی،
خوی شتنداری غرایی ،انتظارات واقعبینانه ،ت صویر بدنی و راهبردهای تنظیم هیجان .رساله دکتری روان شنا سی سالمت .دان شگاه
خوارزمی.
 .7موحدی ،مع صومه .)1397( .الگوی ز ی ستی-روانی-اجتماعی ساز اری روان شناختی با بیماری سرطان سینه بدد از درمان:
نقش باورهای مرتبط با بیماری ،راهبردهای مقابلهای و عوامل ز یستی .رساله دکتری روانشناسی سالمت .دانشگاه خوارزمی.
 .8پایدار ،مسعود .)1397( .اثربخشی برنامه تقو یت خانواده ( )SFPدر تاب آوری و عوامل محافظ و خطرساز فردی و خانواد ی
نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر .رساله دکتری روانشناسی سالمت .دانشگاه خوارزمی.
 .9محمدرضطططا نیکفرجام .)1397(.تبدیت درمانی در بیماران مبتال به فشههارخون باال :نقش شههناختهای بیماری و ارتباط
پزشک -بیمار .طرح آمیخته .رساله دکتری روانشناسی سالمت .دانشگاه خوارزمی.
راهنمایی پایاننامههای دوره کارشناسی ارشد
 .1مژگان ،نیري پور .)1397( .پیشبیني اهمالکاري بر اساس مؤلفههاي انعطافپ یري روانشناختي ،آمیختگي شناختي و ارزشهاي
شخصي .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .2قزلو ،فاطمه .)1397( .مولفه هاي شناختي وهیجاني نگراني نقش مستقیم وغیر مستقیم باورهاي مثبت و منفي درباره نگراني  ،انعطاف
پ یري هیجاني و سبك هاي عاطفي .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .3جوادی ،سارا .)1397( .نقش واسطه اي شفقت به خود و تحمل پریشاني در رابطه بین عالئم افسردگي و درد ادراك شده در بیماران با
درگیري دیسك کمري .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .4عبدالله پور ،حامد .)1396( .راهبردهای تنظیم هیجان و کنترل شناختی در افراد افسرده دارای افکار خودکشی با و بدون سابقهی اقدام به

خودکشی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .5یعقوبی سعید .)1395( .نقش تصویر بدنی ،حساسیت به طرد ،تنظیم هیجان و نظارت فراشناخت در اضطراب اجتماعی نوجوانان.
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .6محمودی ،آیدا .)1395( .نقش تشخیصی خودپنداره ضمنی ،شناخت اجتماعی ضمنی و تنظیم هیجان ضمنی در اختالالت
شخصیت خوشه  .Bپایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .7کاظمی زهره .)1395( .نقش راهبردهای تنظیم هیجان و سبك دلبستگی مادران در مشکالت درونر یز و برونر یز نوجوانان.

پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .8افروزپور سعید .)1395( .نقش باورهای فراشناختی ،عدم تحمل بالتکلیفی و حل مسئله اجتماعی در پیشبینی نگرانی نوجوانان
 .9محمدعلی پور ژاله .)1395( .بررسی تأثیر هیجان موسیقی لوندرتاون و نسخه تغییر فرکانس یافته این موسیقی در کودکان پسر 10
تا  12ساله .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .10ارجمند فتانه .)1395(.انطباق استانداردسازی و بررسی ویژ یهای روانسنجی آزمون دلبستگی و نگرانی در جمدیت کودکان
ایرانی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .11رضوی زاده الهه سادات .)1394( .روابط ساختاری ویژ یهای شخصیتی ،حمایت اجتماعی ادراکشده و مهارتهای ذهن
آ اهی با میزان درد تجربهشده توسط بیماران سرطانی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .12یزدان پناه سعیدآبادی نسیبه .)1394( .نقش واسطهای راهبردهای هیجان در رابطه بین باورهای فراشناختی و سبکهای دلبستگی با
رفتارهای پرخطر فرزندان نوجوان جانبازان اعصاب و روان .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .13سفید فایزه .)1394(.اثربخشی آموزو مادران مبتنی بر رویکرد آدلر _ در یکورس بر بهبود تدامل والد  -کودك و کاهش عالیم
اختالل نافرمانی مقابلهای کودکان دبستانی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .14علی عظیمی .)1394(.بررسی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و اضطراب اجتماعی در پیشبینی استفادهی آسیبزا از فضای
مجازی در بین دانشجو یان دانشگاه خوارزمی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .15اسالمی باب جستی الهه .)1394( .نقش ارزوهای شخصی پریرو و راهبردهای نظم جو یی شناختی هیجان در صمیمیت
زناشو یی زنان متأهل .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .16پرواسی آزاده .)1394(.اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در نشخوار فکری ،افسرد ی و رضایت زناشو یی زنان
مواجه شده با پیمانشکنی همسر .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .17اسماعیلیان مرضیه .)1394( .نقش مهارتهای ذهن آ اهی ،تنظیم هیجان و حساسیت به اضطراب در اضطراب اجتماعی
نوجوانان به الگوی روابط ساختاری مهارتهای ذهن آ اهی ،تنظیم هیجان و حساسیت به اضطراب اجتماعی نوجوانان.
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .18مقصودی آیدا .)1394(.مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تدامل والد – کودك و بازیدرمانی کودك محور در عالئم اختالالت
اضطرابی و افسرد ی کودکان دبستانی و خودکار آمدی والدین .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .19محمد خالقی .)1393( .مقایسههه اثربخشههی درمان مبتنی بر طرحواره هیجانی ( )ESTو درمان فراشههناختی ( )MCTدر بهبود
عالئم اضطرابی ،طرحوارههای هیجانی و باورهای فراشناختی مرتبط با نگرانی بیماران مبتال به اختالل اضطراب فرا یر .پایاننامه
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .20وحید صبری .)1393( .مقای سه سو یریهای شناختی ،م شکالت تنظیم هیجانی و راهبردهای نظم جویی شناختی بین بیماران
دارای اختالل شخصیت مرزی و اختالل دوقطبی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .21سمانه قدم پور .)1393( .نقش تشخیصی ترس از ارز یابی مثبت و منفی ،کمال رایی و توجه مدطوف به خود در اختالل اضطراب
اجتماعی و اختالل پرخوری .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .22فاطمه ر ضوانی .)1393( .مدل فرا شناختی خیانت زنا شویی :نقش باورهای فرا شناختی مثبت و منفی ،ن شخوار فکری و نگرانی.
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .23ارغوان کبریت چی .)1393( .نقش دلزد ی ،طرحوارههای ناساز ار اولیه و سبکهای حل تدارض در پیشبینی رضایت زناشویی
زوجهای جوان .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .24معصومه فرنام نیا .)1393( .ا سترس ادراک شده و وابستگی به مواد در زنان :نقش واسطهای مدنویت ،حس انسجام و راهبردهای
تنظیم هیجان .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .25نفی سه منزوی .)1393( .برر سی نقش باورهای فرا شناختی و ن شخوار فکری در پیشبینی کیفیت زند ی بیماران مبتال به سرطان.
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .26مه ناز سططرب ندی .)1393( .اثر آموزو برنا مه زای مان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آ اهی بر اضههطراب بارداری زنان باردار و

مؤلفههای روانشناختی مرتبط با آن .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .27رقیه محمودزاده .)1392( .نقش واسههطهای نشههخوار فکری و اجتناب شههناختی در رابطه بین کمال رایی و اهمالکاری .پایاننامه
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .28هومان فریدون فر .)1392( .رابطه طرحواره هیجانی و پختگی روانشههناختی با سههوءمصههرف مواد در دانشههجویان دانشههگاههای
تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .29سططارا سططعیدی .)1392( .میزان شههیوو و پیامدهای روانی اجتماعی اعتیاد به اینترنت در دانشههجویان .پایاننامه کارشططناسططی ارشططد
روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .30شکوه اثنی عشری .)1393( .کاربردپریری مدل شناختی اضطراب در بیماران سرطانی :نقش عدم تحمل ابهام ،اجتناب شناختی،
باورهای فراشناختی و نگرانی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .31سططامان صططادق پور .)1393( .نقش باورهای مرهبی در انواو فرعی اختالل وسههواسههی-اجباری :اثر واسههطهای فراشههناختها،
باورهای مسئولیتپریری و مدیارهای توقف آیینمندیها .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .32فاطمه آیت مهر .)1392( .مقای سه اثربخ شی درمانی فرا شناختی و درمان شناختی -رفتاری ا ستاندارد در کاهش عالئم اختالل
وسواسی -اجباری .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .33فاط مه ،بی جن خان .)1392( .پیشبینی کننده های تابآوری در نوجوانان در مدرض خطر :نقش متغیرهای فردی ،خانواد ی
اجتماعی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .34حمیده ،سططلیمانی .)1392( .رابطه طرحواره های هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان با میزان تابآوری افرادی که با عفونت
اچ.آی.وی (ایدز) زند ی میکنند .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .35ریحانه ،شططیخان .)1392( .اثر آموزو توجه بر اضههطراب ،توجه مدطوف به خود و فراشههناختهای نوجوانان دارای اضههطراب
اجتماعی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .36قادری ،بیان .)1391( .پیشبینی کنندههای شههناختی و فراشههناختی اضههطراب در جمدیت نوجوانان .پایاننامه کارشططناسططی ارشططد
روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .37فرزانه ،دسططتجردی کاظمی .)1392( .اثربخشههی آموزو همزمان مهارتهای ذهن آ اهی به مادران و کودکان مبتال به اختالل
خواندن در کاهش عالئم و بهبود توجه و تمرکز کودکان .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .38آسططیابانی ،فرید .)1391( .اثربخشههی برنامه توانمندسههازی روانی-اجتماعی در کاهش عوامل خطرسههاز و افزایش حفا ت کننده
مصرف مواد در نوجوانان .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .39پورمند ،نیلوفر .)1390( .مدل ساختاری ن شانگان اف سرد ی در جمدیت غیر بالینی :نقش باورهای فرا شناختی و ن شخوار فکری.
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .40درگاهیان ،ریحانه .)1390( .ارز یابی اثربخشههی درمان فراشههناختی بر میزان عالئم افسههرد ی بیماران مبتال به اختالل افسههرد ی
اساسی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .41مهدوی ،طاهره .)1389( .بررسههی اثربخشههی آموزو مهارتهای زند ی بر شههادکامی ،کیفیت زند ی و تنظیم هیجانی .پایاننامه
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .42هوایی ،علیرضططا .)1388( .تأثیر آموزو مهارتهای زند ی بر خود کارآمدی و اسههترس تحصههیلی دانش آموزان سههال سههوم
دبیرستان .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .43قربانی ،طاهره .)1389( .مقایسههه اثربخشههی درمان روهی شههناختی-رفتاری مبتنی بر مهارتهای مقابلهای و درمان نگهدارنده با
متادون در بهبود عوامل شناختی و رفتاری مرتبط با سوءمصرف مواد و پرهیز از مواد .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.
دانشگاه خوارزمی تهران.
 .44ظفر پناهی ،م سعود .)1389( .رابطه باورهای فرا شناختی و هیجانات منفی با ا ستفاده آ سیبزا از اینترنت در دان شجویان .پایاننامه
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .45صادقی ،نگار .)1388( .بررسی مدل علی روابط هیجان منفی ،باورهای مرکزی ،باورهای مرتبط با مواد ،عقاید و سو سهانگیز و

راهبردهای تنظیم هیجان با باز شت به مصرف مواد .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .46طیرانی ،فرزانه .)1389( .برر سی میزان اثربخ شی آموزو مهارتهای زنا شویی بر ر ضایت زنا شویی و باورهای ارتباطی زوجین.
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .47آزرمی ،پیمان .)1389( .رابطه هوو هیجانی و باورهای فرا شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان .پایاننامه کار شنا سی ار شد
روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
مشاوره رسالههای دکتر ی
 .1سلمانی ،بهزاد .)1397( .پاسخ زیستشناختي ،روانشناختي ،اجتماعي و پایبندي به رفتار درماني شناختي (CBT؛ با یا بدون تکنیكهاي

فراشناختي) و مداخله مبتني بر مدل  IMBدر بیماران مبتال به اختالل بیخوابي مزمن .رساله دکتری روانشناسی سالمت .دانشگاه خوارزمی.
 .2زهرا ،قنبری .)1396( .الگوي روابط ساختاري فدالیت سیستم هاي مغزي رفتاري  ،احساس تنهایي  ،دشواري درتنظیم هیجان و وسوسه

مصرف مواد درزنان سوء مصرف کننده شهر کرمان .رساله دکتری روانشناسی سالمت .دانشگاه خوارزمی.
 .3احمدیان نسب مریم .)1396( .مداخله بار آموزي اسنادي براي دانشجویان دچار شکست تحصیلي اثرها برطرحواره هاي اسنادي ،باورهاي

انگیزشي وبهزیستي ذهني .رساله دکتری روانشناسی تربیتی .دانشگاه خوارزمی.
 .4طاهری ،مهدی.)1396( .طراحی و ارز یابی مدل روانشناختی سبک زند ی سالمتمحور :یک مطالده آمیخته .رساله دکتری
روانشناسی سالمت .دانشگاه خوارزمی.
مشاوره پایاننامههای کارشناسی ارشد
 .1شجري سیدعلي .)1397( .نقش واسطه اي راهبردهاي تنظیم شناختي هیجان در رابطه طرح واره هاي ناساز ار اولیه و پریشاني روانشناختي.

پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .2شهبازیان بهار .)1397( .بررسي ریختهاي نا ویي هیجاني در بروز اختالالت درون سو و برون سو طیف نوجوان .پایاننامه کارشناسی
ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .3رهبر ،مریم .)1395( .نقش سیستم هاي مغزي رفتاري و خالقیت هیجاني در عالئم وسواسي نوجوانان .پایاننامه کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .4بیرانوند طیبه .)1395( .کاهش خطاهاي دیکته از طریق استفاده از تکنیك چند حسي و بهبود حافظه کاري دیداري در دانش آموزان مبتال

به ناتواني یاد یري دیکته .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .5افزون جواد .)1395( .تأثیر پردازوهای شناختی و هیجانی بر عملکرد سیستمهای نورونهای آیینهای در افراد دارای ر ههای
" .ADHDپایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .6مؤیدی پور عادله .)1395(.تأثیر القای هیجانی در شاخصهای فیز یولوژ یك و کارکردهای شناختی نوجوانان با نگاه به سخت
رویی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .7بدری لیال )1395( .اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آ اهی در زود انگیختگی و رفتارهای پرخطر نوجوانان مبتال به اختالل
سلوك .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .8بیرانوند طیبه .)1395(.کاهش خطاهای دیکته از طر یق استفاده از تکنیك چند حسی و بهبود حافظه کاری دیداری در دانش آموزان
مبتال به ناتوانی یاد یری دیکته .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .9الهی بهنوش .)1394(.مقایسه جانبی شدن و پردازو اطالعات هیجانی در ر یختهای فرعی کودکان مبتال به نارسایی توجه /
فزون کنشی و نابهنجار .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .10مشایخی رضا .)1394(.بررسی نقش به هوشیاری و راهبردهای فرایندی نظم جو یی هیجان در ر ههای اضطراب اجتماعی.
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .11رضایی معصومه .)1394(.اثربخشی آموزو مهارت نظم جو یی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیك در تکانشگری ،پرخاشگری
و راهبردهای نظم جو یی شناختی هیجان در اقدام کنند ان به خودکشی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه

خوارزمی تهران.
 .12پورنژدی امیرتورج .)1394(.مقایسه اثربخشی درمان شناختی  -رفتاری و متادون درمانی در کیفیت زند ی ،مقابله با وسوسه و
خلق منفی افراد در حال پرهیز .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .13فیاضی مرتضی .)1394(.مدل یابی مدادالت ساختاری سیستمهای مغزی  /رفتاری ،اضطراب اجتماعی ،افسرد ی و اعتیاد به
اینترنت .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .14مرادی شکیب آمنه .)1394(.باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم :فرایندهای فراتشخیص یا وابسته به تشخیص در اختاللهای
پرخوری عصبی و سوءمصرف مواد .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .15موال زاده مرجان .)1394( .تأثیر تحر یك جمجمهای با امواج الکترومغناطیسی ) (RTMSبر قشر پیش پیشانی جانبی )(DLPFC
راست و چپ در حافظه کاری ف خلق ،اضطراب و ولع مصرف در افراد مبتال به سوءمصرف متامفتامین .پایاننامه کارشناسی
ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .16کرمی بختیار .)1393( .بررسی نشانههای در بین افسران پلیس ناجا :نقش پیشبینی کنند ی باورهای فراشناخت و راهبردهای
کنترل فکر .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .17فاطمه رمضان زاده .)1393( .اثربخشی آموزو مهارتهای تنظیم هیجانی در بهبود کارکردهای اجرایی ،راهبردهای تنظیم هیجانی
و تددیل طرحوارههای هیجانی در نوجوانان در مدرض خطر .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .18ملیحه صمصامی .)1393( .راهبردهای تنظیم هیجان در دانشجویان با و رفتارهای پرخطر در دانشجویان :نقش واسطهای
طرحوارههای هیجانی و باورهای فراشناختی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشگاه خوارزمی تهران.
 .19مجید پرنیان فر .)1393( .بررسی عوامل خطرساز و محافظتکننده سوءمصرف مواد اعتیادآور در نوجوانان دبیرستانی شهر
شاهرود در سال تحصیلی  .92-93پایاننامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید
بهشتی ،دانشکده بهداشت.
 .20علیمحمد بیگی .)1392( .رابطه بین طرحوارههای ناکارآمد با اهمالکاری و سالمت روان دان شجویان پز شکی و غیر پز شکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شهید بهشتی ،دانشکده بهداشت.
 .21مریم پورقربان .)1392( .نقش کنشهای اجرایی و رفیت حافظه کاری در عملکرد ر یاضههی دانش آموزان .پایاننامه کارشططناسططی
ارشد روانشناسی تربیتی .دانشگاه خوارزمی.
 .22نفیسططه برقی .)1393( .مقایسههه خالقیت هیجانی ،تابآوری و شههادکامی در دو روه مدتادان منام و مدتادان اسههتفادهکننده.
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشگاه خوارزمی.
 .23مریم مظلوم .)1392( .مدل ساختاری ن شانگان ا سترس پس از آ سیب :بررسی نقش فرا شناخت ،طرحوارههای هیجانی و تنظیم
هیجان .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه شاهد.
 .24بهزاد ،سططلمانی .)1391( .اثربخشههی درمان فراشههناختی در راهبردهای نظمجویی شههناختی هیجان ،سههندرم شههناختی – توجهی،
ِ
باورهای فرا شناختی ،فرانگرانی و عالئم بیماران مبتال به ا ضطراب فرا یر .پایاننامه کار شنا سی ار شد روان شنا سی بالینی .دان شگاه
خوارزمی تهران.
 .25بابایی ،زهرا .)1391( .تأثیر آموزو مها رت نظم جویی هیجان در وسوسه و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان افراد در حال
پرهیز از مواد افیونی :مطالدهی تک آزمودنی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران
 .26دهقان منشادی ،سعیده سادات ( .)1390رابطه بین طرحوارههای ناساز ار اولیه و سبکهای فرزند پروری ادراک شده با رایش به
مصرف مواد در نوجوانان .پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره .دانشگاه آزاد رودهن.
 .27فهیمه گلپایگانی .)1389( .بررسی رابطهی میان تدهد به مدرسه ،جو روانی -اجتماعی مدرسه و نگرو به مواد با مصرف مواد در
دانشآموزان دبیرستانی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی .دانشگاه الزهرا.
 .28عالیی خرائم ،رق یه .)1389( .مدل روابط علی عواملی خانواد ی ،محیطی و فردی در مصههرف مواد در م یان نوجوا نان کرج.
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشگاه خوارزمی تهران.

 .29صیادی سعید ( .)1387بررسی مدل علی تیپهای شخصیتی (پنج عامل بزرگ) ،سبکهای مقابلهای و سالمت روان شناختی
با رضایت زناشویی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشگاه خوارزمی تهران
 .30گنجی معصومه .)1388( .مدل علی استرس شغلی خود کارآمدی و سالمت روان در امداد ران حوادث از .پایاننامه کارشناسی
ارشد روانشناسی عمومی .دانشگاه خوارزمی تهران
 .31آهنی ،رضا .)1388( .بررسی اختالالت رفتاری در کودکان افراد م صرفکننده مواد .پایاننامه کار شنا سی ارشد روان شنا سی بالینی.
دانشگاه خوارزمی تهران.
 .32بختیاری نژاد ،احمد .)1388( .بررسی ارتباط سبکهای مقابله با استرس و منبع کنترل سالمت با عود اعتیاد در افراد مدتاد به مواد
مخدر تحت درمان نگهدارنده متادون .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشگاه خوارزمی تهران
 .33ع سگر پور ،علی .)1388( .بررسی وضدیت کارکردهای اجرایی در افراد واب سته به هرویین .پایاننامه کارشنا سی ارشد روان شناسی
بالینی .دانشگاه خوارزمی تهران
 .34بیگی علی .)1388( .بررسههی رابطهی کیفیت زند ی ،امیدواری و اسههترس در مدتادان منام و مدتادان اسههتفادهکننده از متادون.
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشگاه خوارزمی تهران.
حوزههای تدر یس:
دکتری
روانشناسی سالمت
اعتیاد
مداخالت روانی در بیماریهای مزمن
آزمونهای روانشناختی
کارشناسی ارشد
آزمونهای عینی و فرافکن
آسیبشناسی روانی پیشرفته
نظریههای رواندرمانی
کاربرد روشهای درمان
مباحث جدید در آسیبشناسی روانی
کارشناسی
آسیبشناسی روانی
روانشناسی بالینی کودک
بهداشت روانی
روشهای تشخیص و درمان
روانشناسی مرضی کودک
اصول روانشناسی بالینی
سوابق اجرایی و افتخارات
استاد نمونه دانشگاه خوارزمی تهران در سال 1395
پژوهشگر نمونه دانشگاه خوارزمی در سال 1391
عضططو کمیته تخصططصططی تدوین متون دورههای آموزشططی تربیت کادر متخصططص پیشططگیری اولیه ،سططتاد مبارزه با مواد مخدر کشططور .از
خردادماه  1391تاکنون.
عضو هیئتمدیره انجمن روانشناسی بالینی ایران

عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو کمیسیون روانشناسی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
عضو کمیته علمی ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان 1391
عضو کمیته علمی کنگره سراسری پژوهش در روانشناسی بالینی1390 ،
عضو کمیته علمی پنجمین کنگره سراسری خانواده و سالمت جنسی.1390 ،
عضو کمیته علمی پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان 1388
عضو کمیته علمی سومین کنگره روانشناسی ایران ،انجمن روانشناسی ایران1389 ،
عضو شورای تخصصی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی از سال .1388
عضو کمیته علمی نخستین کنگره کشوری پیشگیری از سوءمصرف مواد .1388
ع ضو گروه پژوهش در برنامههای در سی تربیتبدنی و بهدا شت .مو س سه پژوه شی برنامهریزی در سی و نوآوریهای آموز شی .وزارت
آموزشوپرورش .از  1386تا .1387
ع ضو کمیته تخ ص صی پی شگیری از آ سیبهای روانی -اجتماعی دفتر برنامهریزی امور فرهنگی و م شاوره وزارت آموزشوپرورش در
.1383
عضو کمیته تخصصی تدوین راهنمای کتاب درسی روانشناسی سالمت .دفتر تألیف کتب درسی در سال .1384
عضو دبیرخانه پروژه مداخالت روانی – اجتماعی پس از حادثه دفتر مشاوره در سال .1383
مدرس مدعو مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر .1382-1383
مدرس مدعو درس مهارتهای زندگی در دانشگاه علم و صنعت در سال .1382
روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران در سال .1383-1384
روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت در سال .1382
عضو کمیته ارزیابی طرحهای پژوهشی موسسه داریوش دانشگاه علوم بهزیستی از سال  1385تا .1387
پژوهشگر ممتاز وزارت آموزشوپرورش در سال .1381
کارشناس مسئول بهداشت روان و پیشگیری از آسیبهای روانی دفتر برنامهریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزشوپرورش .از سال
 1376تا .1386
عضو کمیته تدوین برنامه آموزش مهارتهای زندگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال .1382
عضو کمیته برنامه ملی آموزش مهارتهای زندگی شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور در سال .1383
عضو کمیته تخصصی پیشگیری از آسیبهای روانی -اجتماعی دانشگاه تهران در سال .1384
عناوین بر زیده کار اههای آموزشی
 .1کار اه آموزو مهارتهای کنترل خشم .اداره سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.1397 ،
 .2راهبردهای پی شگیری از آ سیب های روانی اجتماعی در دان شجویان با تاکید بر نقش ا ساتید دان شگاه .دان شگاه خوارزمی تهران،
.1397
 .3دوره تربیت درمانگر شناختی رفتاری  .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1397 .
 .4دوره تربیت مربیگری آموزو مهارتهای زندگی .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1397 .
 .5دوره مربیگری آموزو و مشاوره پیش از ازدواج .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1397 .
 .6کار اه زوج درمانی شناختی رفتاری طرحواره محور .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1397.
 .7کار اه آموزشی اجرا ،تفسیر و کاربست بالینی آزمون های روانشناختی پرکاربرد .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1397 .
 .8کارگاه طرحواره درمانی .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1397 .
 .1کار اه آموزو مهارتهای اجتماعی .دانشگاه علوم پزشکی آبادان1396 ،
 .2کار اه آموزو های ارتباط موثر ( .ویژه کارکنان دانشگاه ) .دانشگاه خوارزمی تهران.1397 ،

 .3کار اه آموزو مهارتهای اجتماعی .اداره سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی1395 ،
 .4کار اه توانمندسازی روانی اجتماعی دانش آموزان .وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر.1395 ،
 .5کار اه مربیگری آموزو و مشاوره پیش از ازدواج .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1395 .
 .6دوره جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1395 .
 .7کار اه تربیت مربیگری آموزو مهارتهای زند ی .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج 1395
 .8کار اه راهبردهای پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی با تأکید بر اعتیاد .سازمان مناطق آزاد کیش.1994 ،
 .9کار اه مربیگری آموزو و مشاوره پیش از ازدواج .نیشابور1394 .
 .10کار اه تربیت مربیگری آموزو مهارتهای زند ی .استانداری کرمانشاه.1993 ،
 .11کار اه طرحواره درمانی .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.1393 .
 .12ارز یابی و تشخیص بالینی اختاللهای روانی بر اساس  .DSM 5مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.1393 .
 .13اجرا ،نمره راری ،تف سیر و کارب ست بالینی آزمونهای پرکاربرد .NEO ،MCMI-3 ،MMPI-2 :مرکز خدمات روان شنا سی و
مشاوره کاج.1393 .
 .14کار اه ارز یابی ،تشخیص و درمان اختاللهای کودکی و نوجوانی .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.1393 .
 .15کار اه درمان فراشناختی افسرد ی .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1393 .
 .16کار اه درمان فراشناختی اضطراب فرا یر .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1393 .
 .17کار اه درمان فراشناختی  .PTSDبنیاد شهید1393 .
 .18دوره جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1393 .
 .19کار اه زوجدرمانی شناختی رفتاری متمرکز بر طرحواره .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1393 .
 .20کار اه مداخله در خیانت زناشویی :رویکرد شناختی -سیستمی .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1393 .
 .21کار اه مشاوره پیش از ازدواج .اصول ،روشها و فرایند .مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج1393 .
 .22کار اه تربیت مربیگری آموزو مهارتهای زند ی .رشت ،مهر .1392
 .23کار اه درمان فراشناختی افسرد ی .مرکز مشاوره زندگی ،اردیبهشت.1392 ،
 .24کار اه پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر مدرسه .شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم و دانشگاه قم ،فروردین.1392 ،
 .25کار اه پی شگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر مدر سه .شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ا ستان البرز و دان شگاه خوارزمی ،ا سفند،
.1391
 .26کار اه پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده .شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز و دانشگاه خوارزمی ،تیر .1391
 .27کار اه آموزشی ارتباط مؤثر و مدیر یت استرس .ویژه مدیران و مداونین مدارس سما تهران ،مرکز مشاوره دانشگاه تهران ،تیر .1391
 .28کار اه آموزشی اخالق علمی و حرفهای .ویژه اساتید دانشگاه شاهد ،اسفند.1390 ،
 .29کار اه پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده .ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ،اسفند .1390
 .30کار اه آموزو مهارتهای زند ی .ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،اردیبهشت .1390
 .31کار اه درمان فرا شناختی اختالل وسوا سی -اجباری .ویژه روان شنا سان و م شاوران مراکز م شاوره دان شگاههای علوم پزشکی ک شور،
آذر.1390 ،
 .32کار اه درمان فراشناختی اختاللهای هیجانی (اضطراب و افسرد ی) .ویژه روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاههای علوم
پزشکی کشور ،مرداد.1390،
 .33کار اه پیشگیری اولیه از اعتیاد .ستاد مبارزه با مواد مخدر1389 .
 .34کار اه درمان فراشناختی اختاللهای اضطرابی .پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان .اردیبهشت.1389 ،
 .35کار اه تربیت مربیگری آموزو مهارتهای زند ی .مرکز مشاوره رهنمود ساری.1390 ،
 .36کار اه تربیت مربیگری آموزو مهارتهای زند ی .انجمن روانشناسی بالینی ایران.1390،
 .37کار اه آموزو مهارتهای ارتباطی .ویژه اعضای هیئتعلمی دانشگاه تهران.1389 .

 .38کار اه آموزو مهارتهای زند ی .ویژه اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.1389 .
 .39کار اه آموزو مربیگری مهارتهای زند ی ( .)TOTویژه کارشناسان و اعضای هیئتعلمی دانشگاههای کشور .دفتر مرکزی مشاوره
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهمن .1388
 .40کار اه آموزو مهارتهای ارتباط مؤثر ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.1388 .
 .41کار اه آموزو مهارتهای مدیر یت استرس .ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.1388 .
 .42کار اه آموزو مهارتهای ارتباط مؤثر .انجمن روانشناسی ایران.1388 .
 .43کار اه آموزو مهارتهای جرأتمندی .انجمن روانشناسی ایران.1388 .
 .44کار اه آموزو مهارتهای حل مسئله .انجمن روانشناسی ایران.1388 .
 .45کار اه آموزو مهارتهای مدیر یت استرس .انجمن روانشناسی ایران.1388 .
 .46کار اه آموزو مهارتهای مدیر یت استرس .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.1388 .
 .47کار اه آموزو مهارتهای ارتباط مؤثر .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.1388.
 .48کار اه آموزو مهارتهای حل مسئله .ویژه مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران1388 .
 .49کار اه آموزو مهارتهای حل مسئله .ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی ایران1388 .
 .50کار اه آموزو مهارتهای زند ی .ویژه مربیان آموزش خانواده .آموزشوپرورش قزوین1388 .
 .51کار اه آموزو مربیگری مهارتهای زند ی ( .)TOTویژه کارشناسان مراکز مشاوره دان شگاههای کشور .دفتر مرکزی مشاوره وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری1388 .
 .52کار اه آموزو مربیگری مهارتهای زند ی ( .)TOTویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههای علوم پزشکی کشور .دفتر امور زنان
وزارت بهداشت و درمان.1387 .
 .53کار اه آموزو مربیگری مهارتهای زند ی ( .)TOTویژه رو سی مراکز م شاوره دان شگاههای علوم پز شکی ک شور .دفتر امور زنان
وزارت بهداشت و درمان.1387 .
 .54کار اه پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی .ویژه اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان.1387 .
 .55کار اه آموزو مهارتهای ارتباطی و جرأتمندی .ویژه اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان.1387 .
 .56کار اه آموزو مهارتهای زند ی .ویژه معلمان ،مربیان و مشاوران شهر یاسوج.1378 .
 .57کار اه مدیر یت استرس ویژه بانوان .اداره گمرکات استان خراسان جنوبی1386.
 .58کار اه مهارتهای ارتباط مؤثر .مرکز کارکنان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.1386 .
 .59کار اه پیشگیری از رفتارهای پرخطر .ویژه مدرسان انجمن اولیا و مربیان آموزشوپرورش استان بوشهر.1386 ،
 .60کار اه آموزشی پیشگیری از سوءمصرف مواد .ویژه کارشناسان و پزشکان بهزیستی شهرری .انجمن روانشناسی ایران.1386 ،
 .61کار اه آموزشی مهارتهای زند ی به بانوان .دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی.1386 ،
 .62کار اه آموزشی کنترل خشم .مرکز مشاوره صبح صادق.1386 ،
 .63کار اه آموزشی تفاوتهای جنسی در برقراری ارتباط مؤثر .انستیتو پاستور.1386 ،
 .64کار اه آموزو مهارتهای زند ی به مدلمان .گروه آموزش جغرافی سازمان آموزشوپرورش استان گلستان1386 .
 .65کار اه آموزو تربیت مربی مهارتهای زند ی ( .)TOTدفتر مرکزی م شاوره وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان بهزی ستی
شهر تهران.1386.
 .66کار اه آموزو مربیگری مهارتهای زند ی ( .)TOTانجمن روانشناسی ایران.1386 .
 .67کار اه آموزو مربیگری مهارتهای زند ی ( .)TOTدانشگاه جامع علمی – کاربردی.1386 .
 .68کار اه آموزو مهارتهای زند ی به دانشجویان جدیدالورود .دانشگاه امیرکبیر تهران.1386 .
 .69کار اه آموزو مهارتهای زند ی .ویژه کارکنان شرکت سایپا.1386 .
 .70کار اه آموزو مهارتهای زند ی .ویژه کارکنان شرکت سایپا.1386 .
 .71کار اه آموزو مربیگری مهارتهای زند ی ( .)TOTویژه کارشناسان مرکز مشاوره موسسه امام خمینی1386.

 .72کار اه آموزو مهارتهای زند ی .به مهندسان و کارکنان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی ،عسلویه.1385 ،
 .73کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خرمآباد1385.
 .74کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه امیرکبیر1385.
 .75کار اه آموزشی ارتباط مؤثر .ویژه کارشناسان اداره خوابگاههای علوم پزشکی ایران.1385 .
 .76کار اه آموزشی راهبردهای پی شگیری از خودک شی .سومین سمینار سرا سری بهدا شت روانی دان شجویان .وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری.1385 ،
 .77کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اهواز1385.
 .78کار اه آموزشی  7روزه تربیت مدرسین بومی مهارتهای زند ی ویژه دان شگاههای علوم پزشکی .دفتر امور زنان وزارت بهدا شت و
درمان1385،
 .79کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1385.
 .80کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی1385.
 .81کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج1385.
 .82کار اه آموزشی مهارتهای زند ی در خانواده .ویژه مدرسان آموزش خانواده انجمن اولیا و مربیان ک شور .مرکز خوارزمی شهید ثانی
تهران.1384 ،
 .83کار اه آموزشی مهارتهای زند ی و نقش آن در ا صالح رفتار .ویژه کارشنا سان فرهنگی و هنری ک شور .مرکز خوارزمی شهید ثانی
تهران1384 .
 .84کار اه آموزشی ارتباط مؤثر .ویژه کارکنان مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه تهران.1384 .
 .85کار اه آموزشی ارتباط مؤثر .ویژه کارکنان پ یرش مرکز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه تهران.1384 .
 .86کار اه آموزشی تربیت مدرسان آموزو مهارتهای زند ی .ویژه مشاوران مدارس و کارشناسان هستههای مشاوره آموزشوپرورش
استان قزوین.1384 .
 .87کار اه آموزشی تربیت مدرسان آموزو مهارتهای زند ی .ویژه مدرسان آموزش خانواده استان قزوین.1384 .
 .88کار اه آموزشی مهارتهای زند ی ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران1384.
 .89کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.1384.
 .90کار اه آموزشی مدیر یت بهداشت روان .ویژه کارشناس مسئوالن مشاوره کشور مرکز آموزش ضمن خدمت استاد احمد آرام .تهران.
.1384
 .91کار اه آموز شی بهدا شت روانی و فیزیکی خوابگاههای دان شجویی .ویژه م سئولین و سرپر ستان خوابگاهها .دفتر مرکزی م شاوره
وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه تهران.1384.
 .92کار اه آموزو راهبردهای ارتقای بهداشت روان .ویژه مشاوران و کارشناسان مشاوره استان بوشهر.1384 ،
 .93کار اه آموز شی مدلها و راهبردهای پی شگیری از اختالالت رفتاری دانش آموزان .ویژه کار شناس م سئوالن م شاوره ک شور .مرکز
آموزش ضمن خدمت استاد احمد آرام .تهران1384 .
 .94کار اههای آموزشی مداخالت روانی – اجتماعی پس از فاجده .ویژه روانشناسان و مشاوران .یونیسف .1384
 .95کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران1384.
 .96کار اه درمان شناختی رفتاری اختالالت اضطرابی و افسرد ی .ویژه مشاوران و کارشناسان هستههای مشاوره استان قزوین.1384 .
 .97کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه امیرکبیر1384.
 .98کار اه مهارتهای فرزند پروری .ویژه والدین .موسسه فرهنگی و آموزشی طلوع.1384 .
 .99کار اه مدیر یت استرس .مرکز مشاوره دانشگاه تهران.1384 .
.100

کار اه آموزشی پیشگیری از سوءمصرف مواد .ویژه دانشجویان .دانشگاه علم و صنعت مجتمع گاجره.1383.

 .101کار اه پیشگیری از سوءمصرف مواد در بین دانش آموزان .ویژه مدرسان خانواده استان مازندران.1383 .
.102

کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه امیرکبیر.1383.

.103

کار اه تشخیص و درمان اختالالت روانی دانش آموزان .ویژه مشاوران مدارس ناحیه  2شهر قزوین.1383 .

.104

کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه مشاوران روانشناسان و روانپزشکان بیمارستان روزبه تهران.1383.

.105

کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه مشاوران مراکز م شاوره دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور .دفتر امور
زنان وزارت بهداشت .هتل شیان تهران.1383.

.106

کار اه آموز شی تربیت مدرس آموزو خانواده :آموزو مهارتهای زند ی ویژه مدر سان خانواده .مرکز خوارزمی فردو سی

کرج.1383 .
.107

کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه والدین .موسسه فرهنگی و آموزشی طلوع.1383 .

.108

کار اه آموزشی مهارتهای زند ی ویژه مشاوران و کارشناسان مشاوره استان بوشهر.1383 ،

.109

کار اه آموزشی مهارتهای زند ی ویژه مشاوران و کارشناسان مشاوره استان چهارمحال و بختیاری.1383 .

 .110کار اه آموزشی تربیت مدرسان آموزو مهارتهای زند ی .ویژه مشاوران مدارس .آموزشوپرورش قزوین.1383 .
 .111کار اه آموزشی تربیت مدرسان آموزو مهارتهای زند ی .ویژه م شاوران مدارس و کارشناسان ه ستههای م شاوره آموزشوپرورش
استان سمنان.1383 .
 .112کار اه آموزشی تربیت مدرسان آموزو مهارتهای زند ی .ویژه مشاوران مدارس و کارشناسان هستههای مشاوره آموزشوپرورش
استان زنجان.1383 .
 .113کار اه آموزشی تربیت مدرسان آموزو مهارتهای زند ی .ویژه م شاوران مدارس و کارشناسان ه ستههای م شاوره آموزشوپرورش
استان خراسان.1383 .
 .114کارگاه آموز شی تربیت مدر سان آموزو مهارتهای زند ی ویژه م شاوران مدارس و کار شنا سان ه ستههای م شاوره آموزشوپرورش
استان کهکیلویه و بویراحمد.1383 .
 .115کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه روانشناسان بیمارستان روانپزشکی رازی.1383.
 .116کار اه آموزشی مهارتهای زند ی در پیشگیری از سوءمصرف مواد .ویژه کارشناسان و اعضای تخصصی مراکز مشاوره1383 .
 .117کار اه آموزشی ارتباط مؤثر .ویژه کارشناسان خوابگاههای دانشجویی .دانشگاههای علوم پزشکی ایران.1383 .
 .118کار اه آموزشی مهارتهای زند ی .ویژه کارشناسان سازمانهای عضو شورای اجتماعی کشور .وزارت کشور.1383.
 .119کار اه آموز شی م شاوره قبل از ازدواج و مهارتهای زند ی .ویژه دان شجویان و کار شنا سان م شاوره دان شگاههای ک شور .دان شگاه
تهران.1383 ،
.120

کار اه آموزشی ارتباط مؤثر ویژه کارشناسان خوابگاههای دانشجویی .دانشگاههای علوم پزشکی ایران.1383 .

 .121کار اه آموزشههی مقابله با بحران های روانی اجتماعی .ویژه مددکاران اجتماعی مراکز مشطططاوره و خدمات روانشططناختی کشططور.
آموزشکده فنی دختران تهران ولیعصر .1382
.122

کار اه آموزشههی مدیر یت بهبود کیفیت خدمات تخصههصههی در مراکز مشههاوره .ویژه کارشططناسططان مراکز مشططاوره و خدمات

روانشناختی کشور .آموزشکده فنی دختران تهران ولیعصر .1382
.123

کار اه درمان شناختی -رفتاری اختالالت اضطرابی و افسرد ی .ویژه مشاوران و کارشناسان هستههای مشاوره استان هرمزگان.

.1382
.124

کار اه درمان شناختی -رفتاری اختالالت اضطرابی و افسرد ی .ویژه مشاوران و کارشناسان هستههای مشاوره استان مازندران.

.1382
.125

کار اه پیشگیری از سوءمصرف مواد در محیطهای دانشجویی .دانشگاه علمی– کاربردی جهاد کشاورزی .1382

.126

کار اه درمان شناختی -رفتاری اختالالت اضطرابی و افسرد ی .ویژه مشاوران و کارشناسان هستههای مشاوره استان هرمزگان.

.1382
.127

کار اه درمان شناختی -رفتاری اختالالت اضطرابی و افسرد ی .ویژه م شاوران و کارشناسان هستههای مشاوره استان مازندران.

.1382
.128

کار اه آموزشههی مقابله با بحرانهای روانی اجتماعی .ویژه مددکاران اجتماعی مراکز مشططاوره و خدمات روانشططناختی کشططور.

آموزشکده فنی دختران تهران ولیعصر .1382
.129

کار اه آموزو مهارتهای عمومی و اجتماعی .ویژه دانشجویان .دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و تحقیقات.1381 .

.130

کار اه آموزو مهارتهای اجتماعی .ویژه دانشجویان .دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و تحقیقات.1381 .

 .131کار اه آموزشی رووهای پیشگیری از کودک آزاری .ویژه کارشناس مسئوالن مشاوره کشور .مرکز آموزش ضمن خدمت استاد احمد
آرام .تهران1381 .
.132

کار اه آموزشی شیوههای پا سخ ویی تلفنی به مبتالیان مواد مخدر .ویژه رابطین پی شگیری از سوءم صرف مواد .تهران اردوگاه

باهنر.1380 .
.133

کار اه آموز شی مهارتهای زند ی اجتماعی و فدالیتهای روهی .ویژه مدر سان آموزش مهارتهای فرهنگی و هنری .دفتر

برنامهریزی فرهنگی و هنری وزارت آموزشوپرورش .تهران اردوگاه باهنر.1380 .
.134

کار اه آموز شی مهارتهای زند ی در پی شگیری از سوءم صرف مواد .ویژه اع ضای تخ ص صی ه ستههای م شاوره ا ستان

هستههای مشاوره استان آذربایجان شرقی .تبریز .1380

