
 1 

 خدا بنام 

 رانيا و خدمات درمانی علوم پزشکیدانشگاه ار ياستاد
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ORCID ID: 0000-0002-5011-2823  
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 و مراتب دانشگاهی سوابق تحصيلی

 دانشگاه محل تحصيل مقطع تحصيلیرشته  رديف

 دانشگاه استکهلم سوئد فرصت مطالعاتی  نوجوانانکودکان و پيشگيری از اعتياد در  1

 دانشگاه تهران دکتری تخصصی  ی سلامتشناس روان 2

 علامه طباطبايیدانشگاه  ارشد کارشناسی ی)سنجش و اندازه گيری(سنجروان 3

 دانشگاه تهران کارشناسی ی بالينیروان شناس 4

 

 علمی و جوايز هارتبه ،افتخارات

 حاتيتوض رديف

1 Recipient of full scholarship for HIV and Drug Use Research Programme Fellowship 

(Postdoc) 
 
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 

 مجتبی حبيبی 

     )انیستیتو روانپزشکی تهران( دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان خیابان منصوری،-نیایش-ستارخان آدرس محل کار:

 66166616،            فکس:66115666تلفن        

Email: babakhabibius@yahoo.com     &     habibi.m@iums.ac.ir                                           :67588660100تلفن همراه  

https://scholar.google.com/citations?user=BdEY6f4AAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/mojtaba-habibi-104a9244/
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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 رفتاری و سلامت روان مفتخر به دريافت جايزه و لوح تقدير به عنوان پژوهشگر برگزيده  3

 1331از رياست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر بوالهری، هفته پژوهش آذر  ايران

مفتخر به دريافت جايزه و لوح تقدير به عنوان پژوهشگر برگزيده پژوهشکده خانواده از رياست محترم دانشگاه شهيد بهشتی،  4

 1332جناب آقای دکتر طهرانچی، هفته پژوهش آذر 

ری از سوء مصرف مواد از رياست يمفتخر به دريافت جايزه و لوح تقدير به عنوان پژوهشگر منتخب کشوری در حوزه پيشگ 5

 1332محترم سازمان بهزيستی کشور، شهريور 

از  1311نمونه کشوری در مقطع دکتری تخصصی، مفتخر به دريافت تقدير نامه به مناسبت هفته پژوهش در سال ی دانشجو 1

 دکتر احمدی نژاد رئيس جمهور محترمی آقاجناب 

از معاونت پژوهشی  1313پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری، مفتخر به دريافت تقدير نامه به مناسبت هفته پژوهش در سال  7

 دانشگاه تهران 

معاونت فرهنگی و  از 1311دانشجوی نمونه در مقطع دکتری، مفتخر به دريافت تقدير نامه به مناسبت هفته پژوهش در سال  1

 دانشجويی دانشگاه تهران

 و برنده جايزه علمی بنياد13013به شماره پرونده  1311از سال عضو بنياد ملی نخبگان  3

اه های کشور، در رشته روانشناسی سلامت دانشگدانشگاه آموختگان ممتازدانشمفتخر به دريافت تقدير نامه به مناسبت تشويق  10

 توسط انجمن علمی روانشناسی ايران 1330تخصصی، آبان  تهران، مقطع دکتری

 های کشور، در رشته روانشناسی سلامت دانشگاهمفتخر به دريافت تقدير نامه به مناسبت تشويق پايان نامه های برتر دانشگاه 14

 دانشگاه تهران -توسط موسسه روانشناسی دکتر کاردان 1330تهران، مقطع دکتری تخصصی، آبان 

 (1375ستان آذربايجان غربی )ا پرورش،و به دوم آزمون ورودی مراکز پيش دانشگاهی دولتی وزارت آموزش رت 15

 (1371) کنکور سراسری قبولی رشته علوم سياسی دانشگاه علامه طباطبايی 252ه رتب 11

 (1312در کنکور کارشناسی ارشد ) ی)سنجش و اندازه گيری(سنجدر رشته روان چهارمرتبه  17

)قبولی قطعی( حائز رتبه استعداد  1315ی سلامت دانشگاه تهران در سال روان شناسرتبه اول آزمون ورودی دکتری تخصصی  11

 درخشان دانشگاه تهران

 )قبولی قطعی( 1315ی عمومی دانشگاه شهيد بهشتی در سال روان شناسرتبه دوم آزمون دکتری تخصصی  13

 (1314کشور در گرايش آموزشی ) آزمون ادواری استخدامی 20رتبه  20

21 

May 2010- Guest researcher under Supervision of Laura Ferrer-Wreder Docent (Associate 

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.  
 .1330تا  1371استعدادهای درخشان دانشگاه تهران از سال دفتر عضو  22
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دريافت تقدير نامه و برنده جايزه مسابقه علمی روانسنجی زنده ياد مرحوم دکتر محمد تقی براهنی به مناسبت فرارسيدن سالگرد  23

 توسط انجمن علمی روانشناسی ايران 1313وداع با جامعه روانشناسان کشور. آبان 

 

 و عضويت در مجامع علمی اجرايیسوابق 

 تا کنون(  1337)دانشگاه علوم پزشکی ايران با حکم معاونت تحقيقات و فناوری مرکز تحقيقات ارتقاء سلامت:  پژوهشی معاون .1

دانشکده با ابلاغ معاونت  پژوهشی  :نماينده تام الاختيار معاونت پژوهشی جهت تشکيل کميته برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی .2

 تا کنون(  1331)علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ايران 

مور امعاونت  در شهر تهران: 31سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری کنکور سراسری در مقطع کارشناسی سال  نماينده ناظر .3

 سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری آزمونهای

روان سازمان بهزيستی کشور، از  سلامت توسعه و راهبری ، مرکزملی"مشاوره خدمات توسعه و راهبری کميته "و کارگروه تخصصی عض .4

 1335تا  1334سال 

عضو کارگروه تخصصی علمی اعتياد و مواد مخدر،  با حکم معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه شهيدبهشتی، جناب آقای دکتر  .5

 1335تا  1333 مسعودی از سال

عضو کارگروه برنامه ريزی و ارزيابی فعاليت های گروه سنجش و اندازه گيری، با رئيس مرکز تحقيقات، ارزشيابی، اعتبار سنجی، و تضمين  .1

 (1335تا   1334)سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری کيفيت آموزش عالی، 

سازمان سنجش آموزش کشور،  ، با حکم مدير کل دفتر آزمون سازی و روان سنجی،34تکميلی سال طراح سوالات آزمون تحصيلات  .7

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

مور امعاونت  در شهرستان مشهد: 34سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری کنکور سراسری در مقطع کارشناسی سال  ناظرنماينده  .1

 ش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوریسازمان سنجش آموز آزمونهای

در  33سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی سال ناظرنماينده  .3

 سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری معاونت فنی و آماری دانشگاه معارف اسلامی قم:

 33سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی سال ناظرنماينده  .10

 سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  معاونت فنی و آماری در دانشگاه جامعه االمصطفی و العالميه قم:

در  33اری آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سالسازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگز ناظرنماينده  .11

 سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  معاونت فنی و آماری دانشگاه جامعه االمصطفی و العالميه قم:

در  33مقطع کارشناسی ارشد سالسازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو در  ناظرنماينده  .12

 سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  معاونت فنی و آماری دانشکده صدا و سيمای قم:

 آقای دکتر جناب) دانشگاه شهيد بهشتی اجتماعی و فرهنگی محترم با حکم معاون "انجمن علمی خانواده درمانی "استاد مشاور علمی" .13

 1334تا   1333از سال  (چناروی احمدی مير منصور
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 درمان و عضو شورای راهبردی شبکه تحقيقات سلامت روان ايران، با حکم رياست شبکه تحقيقات سلامت روان وزارت بهداشت، .14

 تاکنون 1332، جناب آقای دکتر بوالهری از سال آموزش پزشکی

انشگاه شهيد بهشتی، با حکم رياست محترم دانشگاه، جناب آقای د پژوهشکده خانواده رئيس مرکز کلينيک تخصصی خانواده و کودک .15

 .25/12/33تا  25/1/32دکتر طهرانچی از 

 :33سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی سال  ناظرنماينده  .11

 (1332)تحقيقات و فناوری  سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، معاونت فنی و آماری

نماينده ناظر سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دوره يادگيری  .17

سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  معاونت فنی و آماری الکترونيک، ويژه شاغلين( دانشگاه تربيت مدرس:

(1332) 

نماينده ناظر سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پرديس دانشگاه  .11

 (1332)سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  معاونت فنی و آماری شهيد بهشتی:

شيوه برگزاری آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پرديس دانشگاه سازمان سنجش برای نظارت بر ناظر نماينده  .13

 (1332)سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  معاونت فنی و آماری اروميه:

محترم سازمان، جناب با حکم رياست  عضو و دبير کمسيون روانشناسی سلامت، نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ايران .20

 تا کنون 1332از سال  -آقای دکتر الهياری

سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو در مقاطع کاردانی به کارشناسی و  ناظرنماينده  .21

ش کشور، وزارت علوم، تحقيقات سازمان سنجش آموز معاونت فنی و آماری کارشناسی به کارشناسی ارشد دوره مجازی دانشگاه شيراز:

 (1332)و فناوری 

سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پرديس دانشگاه  ناظرنماينده  .22

 (1332)سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  معاونت فنی و آماری اروميه:

 ی امتحانی آذربايجان غربی:هاحوزهدر  32سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری آزمون دکتری تخصصی متمرکزناظر نماينده  .23

 (1332)سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  معاونت اجرايی

ازمان سعضو کميته آموزش کارکنان سازمان سنجش، با حکم معاون برنامه ريزی و مديريت منابع و نايب رئيس کمسيون تحول اداری،  .24

 (1334تا  1331)سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

 -حترم سازمان، جناب آقای دکتر الهياریبا حکم رياست م روانسنجی، نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ايران عضو کمسيون .25

 تا کنون 1331از سال 

معاونت  ی امتحانی شهر تهران:هاحوزهدر  31سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری آزمون دکتری تخصصی متمرکزناظر نماينده  .21

 (1330)سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  اجرايی

 معاونت اجرايی ی امتحانی شهر تهران:هاحوزهدر  31ی سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری کنکور سراسرناظر نماينده  .27

 (1331)سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
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 تاکنون 2010عضو انجمن مطالعات پيشگيری اروپا از سال  .21

آموزش  سازمان سنجشتبارسنجی و تضمين کيفيت آموزش عالی، با حکم رئيس عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات، ارزشيابی، اع .23

 (1335تا  1331)کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

 1333تا  1330عضو هيئت مديره و دبير انجمن علمی روانشناسی سلامت ايران از سال  .30

-1330)سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  معاونت برنامه ريزی و مديريت منابع مشاور اداری و مالی، .31

1331) 

 1332تا  1330عضو کميته آموزش انجمن علمی روانشناسی بالينی ايران از سال  .32

 1335تا  1330سازی و سنجش خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتی از سال عضو هسته پژوهشی مطالعات مقياس .33

 تاکنون 1311علمی روانشناسی بالينی ايران از سال  عضو انجمن .34

مرکز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم،  .ارزشيابی آموزشی -کارشناس پژوهش .35

 (1314-12تحقيقات و فناوری )

 (1315-17) ی و علوم تربيتیشناسروان گران جهاد دانشگاهی تهران. واحد دانشکده  ليفرا تحلمدير مرکز آمار و  .31

مرکز مطالعات،  ی امتحانی شهر تهران:هاحوزهدر  15ی سازمان سنجش برای نظارت بر شيوه برگزاری کنکور سراسرناظر نماينده  .37

 ( 1315)تحقيقات و ارزشيابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

 یسنجروانی و آزمون سازهای کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و کاردانی. دفتر گر آماری آزمونيلتحلپژوهش و  ارشد کارشناس .31

 (1311-14سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری )

 

 پژوهشی يهاسوابق طرح

مرکز توسعه مديريت (. 1337) نفتطرح جذب فارغ التحصيلان گروه الف دانشگاه صنعت  مصاحبه روانشناختی»: مجری طرح پژوهشی .1

 با مرکز توسعه مديريت شرکت نفت طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران طرح ارتباط با صنعت صنعت نفت.

بر  مبتنی یو روانشناختی و جمع بند یشناختی، غير شناختی، مصاحبه تخصص یطراحی و اجرای آزمونها »: مجری طرح پژوهشی .2

. طرح ارتباط با صنعت طرف قرارداد (1337)رشته تحصيلی با هدف انتخاب علمی افراد در مرکز سنجش آموزش پزشکی -تناسب دستيار

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

کارکنان و ارايه دهندگان خدمات در حوزه پيشگری ، درمان و کاهش اسيب اعتياد استاندارد سازی آموزش »: مجری طرح پژوهشی .3

 (.  سازمان بهزيستی کشور معاونت پيشگيری و کاهش آسيب1337سازمان بهزيستی کشور )

 HIV به عفونت انيمبتلا یشناخت یسطح عملکردها یبر ارتقا یشناخت یدرمان بازتوان یاثربخش یبررس : مجری طرح پژوهشی .4

 -با مرکز تحقيقات ايذر بيمارستان امام خمينی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران مشترک بين موسسه ای بين(. طرح 1337)

 تهراندانشگاه علوم پزشکی 
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يژگی وآيا تکنواسترس ها به ميزان يکسانی کارکنان را تحت تاثير قرار می دهند؟: آزمودن تاثير تعديل گری  : مجری طرح پژوهشی .5

مرکز تحقيقات . طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران(. 1331) های شخصيتی، پذيرش تکنولوژی و شدت تکنولوژی

 بهداشت روان

بر   (IMAGE)بررسی اثر بخشی برنامه مداخله بهبود اثر گذاری، رشد و توانايی های فرزند پروری مادران : مجری طرح پژوهشی .1

طرف قرارداد معاونت پژوهشی . (1331) وکاهش مشکلات عاطفی رفتاری در فرزندان آنها HIV ت هيجانی درمادران مبتلا بهکاهش مشکلا

 ارتقا سلامتمرکز تحقيقات . دانشگاه علوم پزشکی ايران

بررسی ميزان شيوع رفتارهای پرخطر و عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتبط با آن در نوجوانان و جوانان  : مجری طرح پژوهشی .7

 ارتقا سلامتمرکز تحقيقات . طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران. (1337)سال  24-14

سنجی مقياس چندبعدی جديد ارزيابی افسردگی در بيماران های روانبررسی مقدماتی ساختار عاملی و ويژگی:  مجری طرح پژوهشی .1

 مرکز تحقيقات بهداشت روان .(. طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران1337مبتلا به اختلال افسردگی اساسی )

(. طرف 1337) سال 53-11مشکلات رفتاری سنين  (ASR) هنجاريابی مقياس خودگزارشی بزرگسالان آکنباخ:  مجری طرح پژوهشی .3

 مرکز تحقيقات بهداشت روان .قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران

(. طرف 1337) هنجاريابی مقياس های سنجش تکنواسترس و عدم امنيت شغلی مزمن: بررسی روابط چندگانه:  مجری طرح پژوهشی .10

 مرکز تحقيقات بهداشت روان .قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران

 پيش بينی تبعيت دارويی براساس عملکرد شناختی، بی تفاوتی احساسی و اختلال افسردگی اساسی در افراد:  مجری طرح پژوهشی .11

HIV انستيتو روان-دانشکدۀ علوم رفتاری و سلامت روان .(. طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران1337) مثبت-

  کی تهرانپزش

بيش فعالی و پيشرفت  /اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرايی، کاهش نشانه های کمبود توجه:  مجری طرح پژوهشی .12

 .(. طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران1331) تحصيلی رياضی دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه/ بيش فعالی

  پزشکی تهرانانستيتو روان-دانشکدۀ علوم رفتاری و سلامت روان

(. طرف قرارداد معاونت 1331) .های اجتماعی خود بر سوگيری هشيار و ناهشيارنقش ادراک فرد از موقعيت:  مجری طرح پژوهشی .13

  پزشکی تهرانانستيتو روان-دانشکدۀ علوم رفتاری و سلامت روان .پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران
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پيش بينی رفتارهای بزهکارانه، مصرف سيگار و نوشيدن الکل در نوجوانان براساس عوامل محافظت کننده و :  مجری طرح پژوهشی .14

 مرکز تحقيقات بهداشت روان. (. طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران1331) خطرساز فردی، خانوادگی و اجتماعی

(. طرف قرارداد معاونت 1331) مدل قوميتی نگرش به استحقاق مرگ با روش مقايسه نظرسنجی و نگرش:  پژوهشیمجری طرح  .15

 مرکز تحقيقات بهداشت روان. پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران

داد معاونت (. طرف قرار1331بر کاهش پرخاشگری در کودکان اثر بخشی برنامه توانمند سازی برای مقابله:  مجری طرح پژوهشی .11

 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران. مرکز تحقيقات بهداشت روان

(. طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه 1331) خوابی مزمنبررسی نقش عوامل فراتشخيصی در اختلال بی:  مجری طرح پژوهشی .17

 مرکز تحقيقات بهداشت روان .علوم پزشکی ايران

های شناختی و هيجانی ناشی از مصرف مزمن مت آمفتامين بر های شخصيتی و اختلالويژگیبررسی تاثير :  مجری طرح پژوهشی .11

 اعتيادرکز تحقيقات  .(. طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران1337) تکانشگری مردانی با سوء مصرف مت آمفتامين

 و رفتار های پر خطر

  Cشناختی در بيماران سايکوز ناشی از سوءمصرف مت آمفتامين، بيماران مبتلا به هپاتيتمقايسه آسيب های :  مجری طرح پژوهشی .13

 اعتياد و رفتار های پر خطررکز تحقيقات  .(. طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران1337) و افراد سالم

 نوجوانی، خود راهبری و گرايش به اعتياد درنوجواناندر تحول مثبت  (CLP)اثر بخشی برنامه تغيير زندگی:  مجری طرح پژوهشی .20

 اعتياد و رفتار های پر خطررکز تحقيقات  .(. طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران1337)

ای کامپيوتری جهت کاهش تصميم گيری پرخطر در مصرف کنندگان طراحی و بررسی اثربخشی مداخله : مجری طرح پژوهشی .21

(. طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه 1337) های سيستمهای دوگانه تصميم گيریچندگانه مواد براساس فرايندهای خودکار مدل

 اعتياد و رفتار های پر خطرمرکز تحقيقات  .علوم پزشکی ايران

 در جمعيت ايرانی  (IDIS)خوابیتعيين حساسيت، ويژگی، نقطه برش و ساختارعاملی مقياس تاثير روزانه بی : مجری طرح پژوهشی .22
 )ص(مرکز توسعه پژوهشهای بالينی مجتمع رسول اکرم .(. طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران1331)
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(. طرف قرارداد 1331) برازش مدل بهزيستی اجتماعی و معنوی در پيشگيری از سوء مصرف مواد در نوجوانان : مجری طرح پژوهشی .23

 تحقيقات ارتقا سلامتمرکز  .پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايرانمعاونت 

پيش بينی مصرف مواد در دانشجويان براساس عوامل محافظت کننده و خطرساز الگوی خانوادگی و همسالان  : مجری طرح پژوهشی .24

 تحقيقات ارتقا سلامتمرکز  .(. طرف قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران1331) : با نقش تعديل کنندگی حمايت

مدل يابی معادلات ساختاری کارکرد زندگی روزنه و کيفيت زندگی مربوط به سلامت بر اساس حافظه آينده »: مجری طرح پژوهشی .25

مرکز تحقيقات ايدز ايران، بيمارستان . 34-03-55-23577با کد گرنت:   (. تهران1334. )HIVنگر و افسردگی در بيماران مبتلا به عفونت 

 دانشگاه  علوم پزشکی  -امام خمينی

 تويانست(. شبکه تحقيقات سلامت روان ايران، 1334به روز رسانی و ارتقاء مديريت فناوری اطلاعات و ارتباط)» مجری طرح پژوهشی .21

 ايراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ی تهران،پزشکروان

افزايش تعداد پژوهش های مرتبط با سلامت روان با استفاده از توانمندی های موجود در شبکه تحقيقات سلامت » طرح پژوهشی مجری .27

 ايراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ی تهران،پزشکروانتويانست(. شبکه تحقيقات سلامت روان ايران، 1334روان)

(. شبکه تحقيقات سلامت 1334گذری مبتنی بر شواهد در حوزه پژوهش های سلامت روان) نوسعه سياست» مجری طرح پژوهشی .21

 ايراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ی تهران،پزشکروانتويانستروان ايران، 

. یدر طول مراحل چرخه زندگ يیتعارضات زناشو یدارا یرانيا نيزوج دگاهياز طلاق: از د یريشگيپ یچگونگ»: مجری طرح پژوهشی .23

  (. قطب علمی خانواده ايرانی اسلامی، دانشگاه شهيد بهشتی1334)

تراز  بينی آن بر اساس نمراتبررسی عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلی دانشجويان مقطع کارشناسی و پيش» مجری طرح پژوهشی .30

و  مرکز تحقيقات، ارزشيابی، اعتبارسنجی(. 1333)نشگاه شهيد بهشتیکنکور: اعتبار يابی بيرونی نمرات تراز کنکور با مطالعه موردی دا

 سـنجـش آمـوزش کشور سازمان، آموزش عالیتضمين کيفيت

(. 1334نفس ) گر عزترابطه هويت دينی و هويت قومی با بهزيستی ذهنی دانشجويان: بررسی نقش ميانجی » مجری طرح پژوهشی .31

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهيد بهشتی.
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نقش تعديل کننده و   :الگوی پيشگيری از مصرف مواد براساس عوامل خطرساز و محافظت کننده در سربازان» مجری طرح پژوهشی .32

 عج(الله )مرکز تحقيقات علوم رفتاری پژوهشگاه علوم پزشکی بقيه (. 1334) هاای هم خدمتیواسطه

های های برگزاری آزمونهای بازرسان حراست در حوزه تامين امنيت و حفاظت حوزهتحليل کيفی گزارش» مجری طرح پژوهشی .33

زش سـنجـش آمـو سازمانآموزش عالی، (. مرکز تحقيقات، ارزشيابی، اعتبارسنجی و تضمين کيفيت1334سازمان سنجش آموزش کشور )

 کشور

تحت نظارت قطب (. 1332) طرح مقدماتی: روانشناسی بالينی و روانپزشکی ؛تخصصی حوزه سلامت روانهای گزارش ارزشيابی رشته .34

همکار تهران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ی تهران،پزشکروانتويانست، علمی روانپزشکی و روانشناسی بالينی کشور

 ی تهرانپزشکروانتويعلمی انست أتيهعضو  بنفشه غرايی و دکتر شبنم نوحه سرا، دکتر اصلی 

بررسی ميزان اثربخشی دوره آموزش روش های مقابله با استرس های شغلی معلمان و تاثير آن بر سلامت روانی و خودکارآمدی  .35

همکار تهران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  معاونت پژوهشی(. 1333تدريس در معلمان و عوامل تعديل کننده آن)

 ی تهرانپزشکنروا تويعلمی انست أتيعضو ه بهروز بيرشکدکتر اصلی 

طراحی محتوای کارگاه های پژوهش در روانپزشکی و روانشناسی )به روش الکترونيک و غير حضوری( » مجری طرح پژوهشی .31

 تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  معاونت پژوهشی(. 1332)

های پيشگيری از اعتياد در کودکان و نوجوانان و تدوين الگوی ايرانی مطالعه تطبيقی در زمينه الگوها و پروتکل" پژوهشیمجری طرح  .37

 ی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکروانتويانستآموزشی -قطب علمی. (1331)"گروه متمرکز-بر اساس رويکرد گروه متخصصان

. دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتياد وزارت «طرح شور زندگی»های دانشجويی، موسوم به پيشگيری از خودکشی در خوابگاه .31

 تبريز.علمی دانشگاه  أتيعضو ه یفيپور شرحميد دکتر همکار اصلی . (1313بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )

تر دکهمکار اصلی موضوع مهم علمی: مميزی رشته روانشناسی بالينی در وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.  114طرح مميزی  .33

 (. 1330آوری)مجمع علمی مميزی توسعه علوم، دبيرخانه مميزی توسعه علوم پزشکی، معاونت علمی و فن احمد عاشوری. 

(. 1332. پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتی )FACESنسجام و سازگاری خانواده هنجاريابی و بررسی ساختار عاملی مقياس ا .40

 علمی دانشگاه شهيد بهشتی أتيعضو ه محمد علی مظاهریدکتر همکار اصلی 

ناشنوا و ، نابينا، یعقب مانده ذهن دانش آموزاناستاندارد کردن شاخص استرس فرزندپروری مادران کودکان استثنايی: و بومی سازی  .41

 ی تهرانپزشکروانتويعلمی انست أتيعضو ه کاظم عاطف وحيدد محمدکتر همکار اصلی (. 1313حرکتی ) –معلول جسمی

دانشگاه علوم پزشکی  معاونت پژوهشی( در ايران. MMPI-Aنوجوانان )-مقدماتی آزمون شخصيتی چندوجهی مينه سوتا هنجاريابی .42

 ی تهرانپزشکروانتويعلمی انست أتيعضو ه بنفشه غرايیدکتر همکار اصلی (. 1311)و خدمات بهداشتی درمانی ايران 
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 ،پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتی .(MMPI-2)اهنجاريابی و بررسی ساختار عاملی آزمون شخصيتی چند وجهی مينه سوت .43

 علمی دانشگاه شهيد بهشتی أتيعضو ه محسن دهقانیدکتر همکار اصلی  (.1311)

در مناطق مختلف شهر تهران. معاونت پژوهشی  پيش دبستانی ی ميزان شيوع اختلالات رفتاری دانش آموزان مقطعاسهيمقابررسی  .44

 ی دانشگاه تهرانروان شناسگروه علمی  أتيعضو ه نيپور حسرضا دکتر همکار اصلی (. 1317)ن دانشگاه تهرا

ه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحدکرمانشا (.YSR)11-11رفتاری نوجوانان نجاريابی پرسشنامه مشکلات ه»مجری طرح پژوهشی  .45

(1317) 

(. 1311. پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتی )تهران یهاشهرستانبررسی ميزان شيوع کودک آزاری در دانش آموزان دوره متوسطه  .41

 علمی دانشگاه شهيد بهشتی أتيمتخصص زنان و عضو هدکتر اورزولا ويزه همکار اصلی 

با سلامت روانی و رضايت شغلی در دبيران تربيت بدنی و  ساستر یشناختروانای رابطه علائم مطالعه مقايسه»مجری طرح پژوهشی .47

 (1315)یآموزش و پرورش استان آذربايجان غرب. غير تربيت بدنی

سازمان سـنجـش و آمـوزش  یسنجروانسازی و دفتر آزمون کنکور:ی هاسوالطراحی نرم افزار آزمون پرداز جهت تجزيه و تحليل  .41

در محل دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک، سازمان  114-51151ه شماره نام 7/4/1315مورخ  101333( به شماره شناسايی 1314)کشور 

 مديريت و برنامه ريزی کشور، رياست جمهوری

 

 ي پژوهشی دانشگاهی و کرسی هاي نظريه پردازيهاطرحپژوهشی،-علمیعضو هيات تحريريه،داوري در مجلات  سوابق

 1331ل عضو هيات تحريريه فصلنامه تخصصی روان سنجی از سا .1

 1332ل انجمن پژوهش های آموزشی ايران از سا-داور فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی .2

 1332ل پزشکی بقيه الله از سای پژوهشی مرکز تحقيقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم هاطرحداوری  .3

 1333ل داور فصلنامه پژوهنده دانشگاه شهيد بهشتی از سا .4

 1333ل از ساعلوم پزشکی گناباد داور فصلنامه پژوهش و سلامت دانشگاه  .5

 از سـنجـش آمـوزش کشور سازمان، آموزش عالیو تضمين کيفيت ی پژوهشی مرکز تحقيقات، ارزشيابی، اعتبارسنجیهاطرحداوری  .1

 1331ل پژوهشکده کودکان استثنايی از سا-داور مجله پژوهش در حيطه کودکان استثنايی .7 1332ل سا

ازی اولين کرسی نظريه پرد: هاد نمايندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی هيات داوران و منتقدان کرسی نظريه پردازی ن عضو .1

سالن اجتماعات دکتر قريب دانشگاه علوم -7/3/30يک رويکرد يک پارچه نگر در تاريخ  روان درمانی مبتنی بر معنويت اسلامی:»با موضوع 

پزشکی کاشان ارائه دهنده اين کرسی، جناب آقای دکتر عبداله اميدی دکترای روانشناسی بالينی و عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 1330ل از سا -دانشگاه تهران-روانشناسی و علوم تربيتیدانشکده  -های کاربردی روانشناختیداور مجله پژوهش .3 کاشان 

 1330ل روانشناسی بالينی، دانشگاه سمنان از سا داور مجله .10

 1330عضو هيات تحريريه خبرنامه انجمن علمی روانشناسی ايران از سال  .11

 1330ل های روان شناسی اجتماعی، انجمن روان شناسی اجتماعی ايران از ساداور فصلنامه پژوهش .12
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 1330عضو هيات تحريريه خبرنامه انجمن علمی روانشناسی بالينی ايران از سال  .13

 1313از سال  های روانشناختیفصلنامه پژوهش .14

 1313از سال  مجله روانشناسیداور  .15

 1313ل روانشناسی کاربردی، دانشگاه شهيد بهشتی از سافصلنامه داور  .11

 1311دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال داور مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی،  .17

 1311ل ی پژوهشی معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ساهاطرحداوری  .11

 1311ل ی پژوهشی معاونت پژوهشی پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتی از ساهاطرحداوری  .13

 1317ل اصفهان از ساداور فصلنامه تحقيقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی  .20

 1311ل دانشگاه شهيد بهشتی از سا-داور مجله خانواده پژوهشی، پژوهشکده خانواده .21

 

 کتاب:

 .کودک و نوجوانی خانواده،هامقياس، سيد هادی سيد علی طبار)زير چاپ(. مجتبی حبيبی .1

زاده، فاطمه اکبرزاده. تهران: انتشارات انتشارات مقدمعلی مجتبی حبيبی، مترجمان: روانسنجی کاربردی. نارندر کومار چادها )زير چاپ(.  .2

 جهاد دانشگاهی

  ،مجتبی حبيبیمترجمان:  .بودن یاتيتوان آزمون، دقت و عمل نيتوازن ب حفظ: حجم نمونه نييتعپاتريک ديتالو)زير چاپ(.  .3

ای سوتا بروجهی مينهتفسير سياهه شخصيتی چندراهنمای اجرا و )زير چاپ(. ر بوچر، ويليامز، گراهام، آرچر، تلگن، بن بوراث و کيم .4

 ، احمد عاشوری، زهرا فدايی. تهران: انتشارات ارجمند.مجتبی حبيبیمترجمان: بنفشه غرايی،  نوجوانان

حميدرضا  د،مترجمان: حسن پاشا شريفی، بلال ايزانلو، ولی الله فرزا کاربرد آمار چند متغيره.»(. 1335تاباچنيک.، باربارا.، و فيدل، ليندا ) .5

 . تهران: انتشارات رشد.مجتبی حبيبیحسن آبادی، خديجه ابوالمعالی، و 

علی مقدم  ،مجتبی حبيبی. مترجمان: شناسی بالينیهای تحقيق در روانروش(. 1335بارکر، کريس؛ پيسترانگ، نانسی؛ و اليوت، روبرت ) .1

 تشارات جهاد دانشگاهیزاده، ابراهيم خدايی، هاشم جبرائيلی و فرحناز کيانی. تهران: ان

جبرائيلی  ، هادیمجتبی حبيبی. مترجمان: شناسی: جستاری در نظريه و روش شناسی ای بر تحقيق کيفی در روانمقدمه(. 1334ويليگ؛ کارلا ) .7

 و ليلی ترکمان. تهران: انتشارات سايه سخن.

بی مجت. مترجمان: پژوهشگران علوم تربيتی و اجتماعیشناسی مصاحبه در پژوهش کيفی: راهنمای عملی روش(. 1334ايروينق سيدرمن ) .1

 ، هاشم جبرائيلی و غلامرضا يادگارزاده. تهران: انتشارات فرهنگ شناسی.حبيبی
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. تهران: انتشارات جهاد مجتبی حبيبیزاده، . مترجمان: علی مقدمهای نوين روانسنجیپيشرفت(. 1334جان راست و سوزان گولومبوک ) .3

 دانشگاهی.

اقی، تهران: زاده و مونيا ب، علی مقدممجتبی حبيبی. مترجمان: های رگرسيون لجستيک برای متغيرهايی با پاسخ ترتيبیمدل(. 1333اوکانل ) .10

 انتشارات فرهنگ شناسی.

انتشارات  تهران: .مجتبی حبيبی و محسن دهقانی . مترجمان بلال ايزانلو،«يابی معادلات ساختاری مبانی مدل» (.1333ريکوف و مارکوليدز ) .11

 رشد.

شناختی در درمان سردرد: اصول و مبانی مبتنی بر رويکرد  کاربرد هيپنوتيزم درمانی(. 1331) مجتبی حبيبی،اميدی، ع.، پيغمبری، آ.، و  .12

 تهران: انتشارات علميکپارچه نگر.

مترجمان: حسن پاشا  تحليل و تفسير. های پژوهش چند متغيره کاربردی: طرح،روش»(. 1331ميرز.، ل.، گامست، گ.، و گارينو،ای. جی. ) .13

 . تهران: انتشارات رشد.مجتبی حبيبیسيمين دخت رضا خانی، حميدرضا حسن آبادی، بلال ايزانلو و  شريفی، ولی الله فرزاد،

، بلال ايزانلو بيبیمجتبی حای، مترجمان: بهروز کاوه )طرح، تحليل و تفسير(.س ای بر تحليل واريانمقدمه»(. 1331و جوليان تاير ) رريچ ترن .14

 تمر. تهران: انتشارات علم. زادهیقاسموسعيد 

. کتاب مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر حيدر علی هومن. تهران: انتشارات روان سنجی: گستره و مبانی(. 1331) جمعی از نويسندگان .15

 سمت.

زاده و ابراهيم خدايی، تهران: ، علی مقدمجتبی حبيبیممترجمان:  «پاسخ-ی چند ارزشی نظريه سوالهامدل»(. 1331. )گاوستينی و نرين .11

 کشور. آموزشانتشارات سازمان سنجش 

حسن پاشا شريفی، ولی الله فرزاد،  . مترجمان:«شناسانی برای روانسنجروانهای جديد نظريه»(. 2000)و رايز، استيون  .،سون، سوسانتامبر .17

 (. تهران: انتشارات رشد.1311و بلال ايزانلو ) مجتبی حبيبی

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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(.  ساختار عاملی، روايی و پايايی مقياس رفتارهای پر 1331پيشه، م. ).، قادری، ک.، فلاحتحبيبی، م ع؛ تبار، س.ه سروستانی،سيد علی -133

 .11-31(: 1)25خطر در نوجوانان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايلام. 

 (DUDIT)(. ويژگی های روانسنجی آزمون تشخيص اختلالات مصرف مواد 1331اله دادی،. س.، سالاری، م.، و قنبری، ن. ) حبيبی م، -140

 .210-221(:3)13در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد. مجله تخصصی اپيدميولوژی ايران، 

 بر اساس انيدانشجو یليتحص شرفتيپ ینبي شيعوامل موثر بر پ شناسايی (.1331، جمالی، ا.، باقی، ر.، و خلقی، ح. )حبيبی، م. ا.، ،خدايی -141

 .7-33(:13)7ی. فصلنامه مطالعات اندازه گيری و ارزشيابی آموزشی، و کنکور سراسر مقطع متوسطه اطلاعات تحصيلی

: OCDا علائم بالينی (. مدل يابی روابط ساختاری اجتناب شناختی و نشخوار فکری ب1331، م.  )حبيبیسليمانی، ا.، آزموده، ش.، و  -142

 .33-44(:121)2نارسايی شناختی به عنوان متغير ميانجی. مجله علوم پزشکی اراک، 

پنداری های جنسی از نظر سطوح فاجعه(. ارزيابی تفاوت1331، م.، جوادزاده، م.، رنجبر، س.، آزوره، ا. )حبيبی ح.، دانيالی، .،غ کبرزاده،ا -143

 .3-13(: 2)4سردرد. فصلنامه سلامت روان کودک. درد در والدين کودکان مبتلا به 

پذيری( در افراد مبتلا به مقايسه ساختار خانوادگی )انسجام و انعطاف(. 1331، قنبری، ن.، و قدرتی، س.، ).حبيبی، مابراهيم بابايی، ف.،  -144

 .1-10(: 57)11مجله علوم پزشکی زانکو، فصلنامه . وی-آی-لا به اچوی با افراد غيرمبت-آی-اچ

بررسی مقدماتی ويژگی های روان سنجی مقياس شناخت های فاجعه آميز در (. 1331، ا.، نيتی، ف.، )مختارنيا ،.م ،حبيبی کلانتری، ف.، -145

 .12-74(:2)3.تازه های علوم شناختی .نوجوانان

مدل علی تاثير دلبستگی اضطرابی و اجتنابی بر آمادگی به اعتياد به موادمخدر با (. 1331مختارنيا، ا. ) م.،حبيبی، حامدنيا، م.، پناغی، ل.،  -141

 .124-111(:42)11. اعتياد پژوهی، نقش ميانجی نگرش مواد

رفتار پرخطر، تصميم گيری پرخطر، کارکرد خانواده و سبک زندگی در بيماران (. 1331، و قدرتی، س.، ).حبيبی، مابراهيم بابايی، ف.،  -147

 .14-37(:3)11. پژوهش در سلامت روانشناختی.مبتلا به اچ آی وی: مدل يابی معادلات ساختاری

 ويژگی شخصيتی ابعاد ميان رابطه در هيجانی تنظيم در اختلال واسطه ای نقش (. بررسی1331، م. )حبيبیمرادی، ع.، و  جبرائيلی، ه.، -141

 .173-130(: 41)11 اعتياد پژوهیدخانيات.  و الکل مواد، چندگانه مصرف و مصرف و تکانشگری
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http://zanko.muk.ac.ir/article-1-174-fa.pdf
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1271469/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%84%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1271469/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%84%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af
http://c4i2016.khu.ac.ir/rph/article-1-2944-fa.pdf
http://c4i2016.khu.ac.ir/rph/article-1-2944-fa.pdf
http://c4i2016.khu.ac.ir/rph/article-1-2944-fa.pdf
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 اقتصادی، -اجتماعی وضعيت اثر با رابطه در شناسیوظيفه  تعديل کننده (. نقش1331، م. )حبيبیجبرائيلی، ه.، حسنی، ج.، و  -143

 .33-103(: 2)4دخانيات. سلامت اجتماعی،  و الکل مواد، مصرف بر پذيرابودن و تجربه به برونگرايی، گشودگی نوروزگرايی،

ا کودکان مبتل یمادران دارا یدر کاهش افسردگ یبه روش مايکل فر یشناخت یتاثير گروه درمان(. 1331نوروزی، م. ) ، زمانی، ن.،حبيبی م -150

 .31-100(: 2)21ی. مجله پزشکی اروميه، به اختلالات روان

در معتادان،  یريگ ميتصم یو سبک ها یناکارآمد، اهمال کار یهانگرش سهيمقا(. 1331.، و خوش کنش، ا. )حبيبی، محسن آبادی، ف.،  -151

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

 یتيريخود مد اسيمق اعتبار يابی نسخه فارسیساخت و (. 1331م. )حبيبی، ، ع. ، ريشهری ، م.، علی پور، ع.، پولادیميمند زياریبا -152

 .31-45(: 1)2. مجله طب جنوب، مزمن ستون فقرات یدردها

جويی شناختی هيجان، حساسيت پردازش حسی و حساسيت (. بررسی راهبردهای نظم1335.، )ا، تاج الدينیو   ،حبيبی، م.سليمانی، ا.،  -153

 .57-11(:113)13. مجله علوم پزشکی اراک، MSاضطرابی در بيماران مبتلا به 

 رخطرپ رفتارهای به گرايش بر هيجانی ثباتی بی شخصيت اثر علی (. مدل1335و ميرزايی، ف. )حبيبی، م. مختارنيا، ا.، و زاده محمدی، ع.،  -154

 .111-110(: 40)10نوجوانان. مجله اعتياد پژوهی سوء مصرف مواد،  در مخدر مواد مصرف به نگرش ميانجی نقش با نوجوانان در

ت . دسبررسی نقش تعديل کننده هوش هيجانی در رابطه با اثر آمادگی برای اعتياد بر مصرف مواد(.  1335) حبيبی، م.جبرائيلی ، ف.، و  -155

 .13-14(:1)2آوردهای روانشناسی بالينی، 

رضايت زناشويی و  (.  سوء مصرف شيشه و ترياک: مقايسه1335،  سعيدی، ط. )حبيبی م علی تبار، ه.، بامداد، س.، ع؛ سروستانی، -151

 .15-23(: 1)4اضطراب. سلامت اجتماعی.

شدت  یانجيپرخطر: نقش م یبه رفتارها شيو گرا ینيوالد نيرابطه تعارضات ب(. 1335) حبيبی، م.، ا.، زاده محمدی، ع. و ،مختارنيا -157

 .101-123(: 2)4. مجله مطالعات زن و خانواده. نوجوان-تعارضات والد

 هوش ميانجی نقش با :کودکان اجتماعی مهارتهای و دلبستگی (. سبک1335حسن آبادی، ف. )  ، و..، حبيبی، مقربانيان، ا.، محمدلو، ه -151

 .271-211(: 4)3هيجانی. مجله سلامت اجتماعی، 

 یابيارز یانجينوجوان: نقش م-و تعارضات والد يیتعارضات زناشو(. 1335و ميرزايی فر، ف. )حبيبی، م.، زاده محمدی، ع.،  ا.، ،مختارنيا -153

 .113-112(: 4)12ی. مجله خانواده پژوهی، نيوالد نينوجوانان از تعارضات ب های

( در افراد وابسته به LDQ) دزيل یپرسشنامه وابستگ یروانسنج ی هایژگيو(. 1335، اله دادی،. س.، محمدی، ل.، و قنبری، ن. )حبيبی م -110

 .153-110(: 3)21. مجله پژوهنده، مصرف مواد و الکل

نقش تعديل کننده  (. کارکرد خانواده  ادراک شده و افکار خودکشی دانشجويان:1335صادقی، م. ) حبيبی، م.،اکبری، ا.، پناغی، ل.،  -111

 .214-231(: 4)22اسی بالينی ايران، نااميدی. مجله روانپزشکی و روانشن

عملکرد زندگی روزمره، کيفيت زندگی و حافظه ی (. 1335، صادقی، و.، ابراهيم بابايی، ف.، و شهابی نژاد، ز. ).حبيبی، مقدرتی، س.،  -112

 .70-15(: 3)10، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. آينده نگر در افراد مبتلا به اچ آی وی
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(. بررسی اثربخشی آموزش رفتاردرمانی ديالکتيک بر افسردگی بيماران 1335) حبيبی، م.زمانی، ن.، فرهادی، م.، شکوهی امير آبادی، ل.، و  -113

 .1-1(: 1)2زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس. مجله پژوهش سلامت، 

های گمشده: مزايا، معايب، رويکردهای نظری و معرفی ا دادههای برخورد ب(. روش1335باقی، ر.، جمالی، ا.، خدايی، ا.، و حبيبی، م.، ) -114

 .11-37(: 33)3نرم افزارها. فصلنامه نامه آموزش عالی، 

 رفتاری بر ارتقای کيفيت زندگی -(. اثر بخشی مديريت استرس به شيوه شناختی1335ی.، ن. )قنبر م.، و ،زاده ملکژ.،  ،یبيحب حبيبی، م.، -115

 .31-110(:2)1جله پژوهش های روانشناسی بالينی و مشاوره، زنان دارای سرطان پستان. م

 پرخاشگری نامه پرسش سنجی روان های (. ويژگی1335.، شايسته فرد، ز.، صالحی، س.، و پورآوری، م.، )حبيبی،. مپورآوری، م.،  -111

 .122-101(: 14)5بالينی. فصلنامه شخصيت و تفاوت های فردی،  غير نمونه گروه :پری و باس

سلامت  برای یروان -یستيمدل ز کي ارزيابیو  یطراح(. 1335.،  و باباخانی، م. )حبيبی. م ا.، ،یطرفدار ، پ.،نيپورحس پ.، ،یزارع -117

 .1-11(: 1)10ی. پژوهش در سلامت روانشناختی، فرهنگ یمولفه ها ی: نقش واسطه اائسهيزنان  یجنس

نوجوان )فرم نوجوان(. مجله -پرسشنامه تعارض والد عاملی تأييدی و اعتباريابی(. ساختار 1335، )حبيبی ممختارنيا، ا.،  زاده محمدی، ع.،  -111

 .337-411(: 41)12روانشناسی تحولی: روانشناسان ايرانی. 

با  یآگاهبر ذهن یمبتن یگروه درمان یمقايسه اثربخش(. 1335) حبيبی م،ی، س.، مانيا، ح.، نيکدل، ن.، مجتهدی، ع.، مسجد ، ا.،ريجهانگ -113

 . 413-430: 11ی. فصلنامه اصول بهداشت روانی.  سال ونينگهدارنده بر کاهش ولع مصرف در سومصرف کنندگان مواد اف درمان

، نابينا، ناشنوا ذهنی ماندهعقب (. استرس فرزند پروری مادران کودکان 1335عاشوری، ا؛ سيدعلی تبار، س. ه. ) حبيبی، م؛وحيد، م؛ عاطف -170

  .330-340(: 4)3لامت اجتماعی،حرکتی. مجله س -و معلول جسمی

. ازدواج ريدر افراد زود ازدواج و د یجانيه يیعشق و نارسا یسبک ها ،یشادکام سهيمقا(. 1335.، و بشرپور، س. )حبيبی، مسليمانی، ا.،  -171

12(2 :)215-213. 

حمايت اجتماعی ادراک شده در و معناداری زندگی  رابطه (.1335، ا. ، و مداحی،  س. )صادقی حبيبی م، ح.، عابدی پريجا، ع.،احمدی، -172

 .111-125(: 1)11ساکن آسايشگاه های شهر اصفهان. فصلنامه سالمند،  بين سالمندان

(. خانواده نابسامان: تجربه زيسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربيت 1335.، شمشيری، م. و صادقی، م. )حبيبی، مپيشه، م. فلاحت -173

 .143-115(: 133)21ن خانواده. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندان، از دارا بود

(. ويژگی های روانسنجی مقياس اعتماد بيمار 1335سليمی نيا، ع.، دهستانی، م.، و حجازی، م. ) حبيبی، م.،نوری پور، ر.، حسينيان، س.،  -174

 .73-31(: 11)5نسبت به پرستار. فصلنامه تخصصی روان سنجی، 

(. اثربخشی آموزش کنترل خود بر ابعاد کيفيت زندگی 1335.، و بشرپور، س.، شيخ الاسلامی، ع.، نوری پور، ر.)يبی، محبسليمانی، ا.،  -175

 .27-37(: 3)13، بيماران مبتلا به ميگرن. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

. گری پدر با روابط موضوعی و مکانيزم های دفاعیرابطه ادراک فرد از والد (. 1335. )حبيبی، مبرجعلی، ا.، رحمتيان، ف.، هاشميان، س.،  -171

 .17-30(: 1)5مجله طب نظامی، 
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 متأهل مردان از گروهی در جنسی و زناشويی (. رضايت1335) .حبيبی مزاده محمدی، ع.، و  قنبری، س.، علی طبار، ه.، حميدی، ر.، -177

 .113-121(: 2)3تهران. مجله سلامت اجتماعی،  شهر

زا در نوجوانان: نقش مشکل و رفتار یرفتار یسازفعال ستميکارکرد خانواده، س(. 1334حبيبی، م.، و نيک منش، ا. ) فلاح، ص.، دهقانی، م.، -171

 .47-11(: 4)1، مجله دستاوردهای روانشناسی بالينی. تيهو یانجيم

و  یدلبستگ یسبک ها نيکننده استحکام من در رابطه ب لينقش تعد(. 1334.، و مقدم زاده، ع.، )حبيبی، مبشارت، م.،  سيونديان، م.، -173

 .41-53(: 1)3. مجله سلامت اجتماعی، نيزوج یسطوح سازگار

  ان.نوجوان پدر اديپدران: نقش عامل اعت یبا سبک فرزندپرور یسبک زندگ ني(. ارتباط ب1334م.، و لواف، ه. ) ،یخيش یحاج ،م. ،یبيحب -110

 .237-307(:4)21مجله روانپزشکی و روانشناسی بالينی ايران، 

 دانشجويان در روان سلامت و شده ادراک تنهايی احساس دلبستگی، های سبک (. مقايسه1334، ف. )رادفرو  حبيبی، م.، ف.، ؛ینيحس -111

 .45-11(: 14)4روانشناسی سلامت،  مصرف کننده و غير مصرف کننده سيگار. فصلنامه

 .مبتلا به درد مزمن مارانيدر ب یافسردگ ینيبشيدر پ ینيآفرو فاجعه يیزناشو تيرضا(. 1334) حبيبی، م.دهقانی، م.، و  ف.، ؛اکبری -112

 .74-11(: 13)4روانشناسی سلامت،  فصلنامه

 خودکارآمدی افزايش بر حسی پردازش های سبک برنامه اثربخشی(. 1334) .م حبيبی، و ،.ع مظاهری، ،.ح پوراعتماد، ،.ب اسکندری، -113

 14-21(: 131)11 استثنايی، تربيت و تعليم. اتيسم اختلال با کودکان در کودک-والد رابطه و والدگری

 کلاتشم یابيارز هامشنپرس یفارس هسخن یابياعتبار(. 1334آروين، م.، و سروستانی، ع. ) حبيبی، م.،پيشه، م.، تبار، س. ه؛ فلاحتسيدعلی -114

 .11-20(: 1)3روان پزشکی. مجله سلامت اجتماعی،  مارانيب از وهیر در گردمخ وادم هب ادياعت

بتلا م مارانيب ميبر بهبود علا یکيالکتيد یرفتار درمان ی(. اثربخش1334) ، نريمانی، م.،  و عابدی، ح..م، فلاحت پيشهم.،  ،اکبری ،م. ،یبيحب -115

 .233-223(: 4)17يی. مجله سلامت و مراقبت. به افسرده خو

گری مصرف مواد. مجله (. پايايی، روايی و ساختار عاملی آزمون غربال1334پيشه، م.، و آروين، م. )فلاحت حبيبی، م.،تبار، س. ه؛ سيدعلی -111

 .241-255(: 4)2سلامت اجتماعی، 

رستار. فصلنامه (. ويژگی های روانسنجی مقياس اعتماد بيمار نسبت به پ1334قنبری، ن.، و حسين زاده، ع. ) حبيبی، م.،نوری پور، ر.  -117

 .33-50(: 3)4تخصصی روان سنجی، 

 در زنان مبتلا به سرطان یآورو تاب یتجارب معنو سهيمقا (.1334، س. )نعمت الله زاده ی، ر.،رافض ی، ا.،امان ی خ.،سلمان حبيبی، م.، -111

 .50-55(: 1)14پستان تحت پرتو درمانی و همتايان عادی. مجله تحقيقات علوم رفتاری، 

های روانسجی مقياس افسردگی کوتچر نوجوانان. پژوهش های ويژگی (.1334نژاد، ف.، و خلقی، ح. )حامدی نيا، ا.، عسگری ،حبيبی، م. -113

 .15-21(: 2)2کاربردی در روانشناسی تربيتی، 

(. پديدارشناختی تجارب زيسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربيت 1334صادقی، م.، و شمشيری، م. ) حبيبی، م.،پيشه، م. فلاحت -130

 .112-132(:3)2در مورد تجربيات ذهنی. سلامت اجتماعی، 
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، سبک های (. سلامت روان از ديدگاه روان پويشی: رابطه توانمندی ايگو1334) حبيبی، م.جميل، ل.، عاطف وحيد، م.، دهقانی، م.، و  -131

 .144-154(:2)21دفاعی و روابط ابژه  با سلامت روان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالينی ايران، 

 یاسترس فرزندپروربا   فرزندپروری یخانواده با سبک ها یريانسجام و انعطاف پذ (. رابطه1334) حبيبی، م.،دالايی، م.، عاشوری، ا. و  -132

 .117-174(: 2)21 ايران، بالينی روانشناسی و روانپزشکی جلهدر مادران منطقه يک شهر تهران.  م

سازمان  یمدت بر کاهش افسردگی زنان تحت سرپرستمدار کوتاهحلاثربخشی درمان راه(. 1334آرين، خ. ) حبيبی، م.،قادری، ک.،  -133

 .431-440(:3)13 ی،علوم رفتار قاتيمجله تحق ی.ستيبهز

گيری مذهبی (. مقايسه نگرش به روابط فرا زناشويی و جهت1334و محمد علی پور، ز. )  حبيبی، م.،سيد علی تبار، س. ه؛ پورآوری، م.  -134

 .237-301(: 3)11بوک. خانواده پژوهی، فيس و غير کاربران شبکه اجتماعی در کاربران

. مجله دادگاه خانواده: يک مطالعه کيفیعلل خيانت زناشويی از ديدگاه زوجين مراجعه کننده به (. 1334و حاجی حيدری، م. ) حبيبی، م. -135

 .115-115(: 2)11خانواده پژوهی، 

(: 2)13 ی،علوم رفتار قاتينظری و معرفی رويکرد درمانی. مجله تحق یريگدرمان راه حل مدار افسردگی: جهت(. 1334) حبيبی، م. -131

175-111. 

ع اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع راهنمايی و متوسطه (. ميزان شيو1334مرادی، خ.، پورآوری، م.، و صالحی، س. ) حبيبی، م.، -137

 .51-13(: 1)11استان قم. مجله تخصصی اپيدمولوژی ايران. 

(. اثربخشی آموزش مديريت شناختی رفتاری استرس بر کاهش استرس تحصيلی ناشی از انتظارات شخصی و والدين 1334) حبيبی، م. -131

 .31-22(: 2)4انشناسی مدرسه، آموزان دبيرستانی. فصلنامه رودر دانش

(. عوامل روانشناختی موثر بر شدت بيماری عروق کرونر قلب: نقش 1334) حبيبی م،صيرفی، م.، احدی، ح.، صادقيان، س.، عشايری، ح.،  -133

 41-11(: 1)3ميانجی گر رفتار های ناسالم. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 

(. اثربخشی درمان غنی سازی رابطه بر کاهش مشکلات بين فردی 1334و سليمانی، س. ) .، نعمتی، ا.حبيبی، مپورزاد، ا.، زارع، م.،  -200

 .57-11(: 1)1نوجوانان: رويکرد مبتنی بر خانواده. پژوهش های نوين در روانشناسی بالينی، 

زناشويی در دو گروه افراد (. مقايسه نميرخ رضايت 1334اسماعيليان، ن. و روبين زاده، ش. ) حبيبی، م.،نيک پرور، ف.، موتابی، ف.،  -201

 .11-11(: 1)1متاهل غير متقاضی طلاق و متقاضی طلاق. پژوهش های نوين در روانشناسی بالينی، 

 گروه درمانی شناختی رفتاری برکاهش ديالکتيکی با رفتاردرمانگری (. مقايسه اثربخشی1334.، و درويشی، م. )حبيبی، مزمانی، ن.،  -202

 .32-42(: 34)11. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، کودکان معلول افسردگی مادران

انفجاری. مجله دانشگاه  های خشم کاهش در ديالکتيک رفتاردرمانی (. اثربخشی1334) حبيبی، م.،زمانی، ن.، فرهادی، م.، جميليان، ح.  -203

 .35-44(: 101)11علوم پزشکی اراک، 

(. عوامل روانشناختی، جربی های خون، و شدت بيماری عروق 1333. )حبيبی.، مصيرفی، م.، احدی، ح.، صادقيان، س.، عشايری، ح.،  -204

 .17-13(: 33)3دل يابی معادلات ساختاری. فصلنامه انديشه و رفتار، مکرونر قلب: رويکرد 
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شناختی  سازی(. پايايی، روايی و ساختار عاملی مقياس فاجعه1333محمد علی پور، ز. ) .،سروستانی، ع ،.حبيبی، م تبار، س.ه؛سيد علی -205

(CCQ-M) . ،7-21(: 1)3فصلنامه  تخصصی روانسنجی. 

های اعتباری و بالينی آزمون شخصيتی روانی افراد بر اساس مقياس رخمين(. مقايسه 1333غرايی، ب.، عاشوری، ا.، جبرائيلی، ه. ) حبيبی، م.، -201

سال ايرانی. مجله تخصصی روان  14-11به تفکيک جنسيت و سن در جمعيت غير بالينی  (MMPI-A)نوجوان  -سوتاچند وجهی مينه

 .13-111(: 1)3سنجی، 

(. BFQ-C(. تعيين ويژگی های روانسنجی پرسشنامه پنج عاملی شخصيت فرم نوجوانان )1333و دهقانی، م. ) حبيبی، م.،طالبی، م.،  -207

 .113-215(: 4)2فصلنامه تخصصی روانسنجی، 

اسی. شن(. کاربرد روش دلفی در تحقيقات علوم رفتاری و پزشکی: مروری بر مزايا، تنگناها و روش1333و باقی، ر. ) حبيبی، م.،ا. جمالی،  -201

 .131-155(: 21)7فصلنامه نامه آموزش عالی، 

خود بازداری وينبرگر در  (. بررسی مقدماتی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه1333خلقی، ح.، محمدلو، ه. و قربانيان، ا. ) حبيبی، م.، -203

 .123-144(: 4)2(. فصلنامه تخصصی روانسنجی، SRSنوجوانان)

ی درمان جراحی ماستکتومی و پيامد درمانی ادراک ی انتظار از نتيجهمقايسه (.1333)، ر. فيلدينگ و حبيبی، م.،حسينی، س.، داوودی، ج.،  -210

 .15-71(: 4)3روانشناسی سلامت،  سينه. فصلنامهشده بر اساس ميزان خودکارآمدی در زنان مبتلا به سرطان 

خاب انت یدر مصالحه برا یتيشخص یهايژگيو و یتيجنس ینقش تفاوتها(.  1333) حبيبی، م.جبرائيلی، ه.، زاده محمدی، ع.، حيدری، م.، و  -211

 .500-503(: 4)12، ی. فصلنامه تحقيقات علوم رفتارهمسر

زمانی راه رفتن در بيماران اسکوليوز نوجوانی ناشناخته و -(. متغيرهای فضايی1333صبا، م.، )و   حبيبی، م.،يزدانی، ش.، فرح پور، ن.،  -212

 .31-40(: 1)1افراد سالم. مجله بيومکانيک ورزشی، 

 . مجله علوم رفتاری،ایرابطه نااميدی با افسردگی نوجوانان: نقش واسطه ای راهبردهای مقابله(. 1333) حبيبی، م.خلقی، ح؛ قنبری، س.  -213

1(4 :)315-307. 

آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و کيفيت زندگی زنان ثربخشی هنردرمانی مبتنی بر ذهن(. ا1333و حناساب زاده، م. ) حبيبی، م.، -214

 .22-31(: 2)3سالمند،  . فصلنامهيائسه

ملاک های انتخاب همسر. مجله اصول های شخصيتی در (. نقش ويژگی1333) حبيبی، م.جبرائيلی، ه.، زاده محمدی، ع.، حيدری، م.، و  -215

 .432-501(: 2)11بهداشت روانی، 

آموزان مقطع متوسطه. به اعتياد دانش ش(. بررسی رابطه راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان با نگر1333و عاشوری، ا. ) حبيبی، م.، -211

 .113-174(: 2)12، یفصلنامه تحقيقات علوم رفتار

( و رضايت FCSتعاملات خانوادگی) (. هنجاريابی و ساختار عاملی مقياس1333و دهقانی، س.، و عاشوری، ا. )مظاهری، م.،  حبيبی، م.، -217

 .313-323(: 3)10های ايرانی. فصلنامه خانواده پژوهی، (: در جامعه خانوادهFSSخانوادگی)

نوجوانان.  در بدنی تصوير دربارهی نگرانی سياهه (. روانسنجی1333و عابدی، ح.، ا. و سيدهادی علی تبار، ه. ) حبيبی، م.،پورآوری، م.،  -211

 .113-133(: 4)13پژوهنده،  مجله
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 راهبردهای تنظيم هيجانیگرايی و (.  نقش ابعاد کمال1333) حبيبی، م.، عاطف وحيد، محمدکاظم.، و .، غرايی، بنفشه.فهيمه احمديان، -213

 .153-111(: 2)20ايران،  بالينی روانشناسی و روانپزشکی بينی شدت علايم افسردگی واضطراب دانشجويان مجلهپيشدر 

ايرانی. فصلنامه  اقوام ذهنی در بهزيستی و قومی هويت (. مقايسه1333) حبيبی، م.تقی زاده، م.، خوش کنش، ا.، زاده محمدی، ع.، و  -220

 .135-154(: 52)14 رفاه اجتماعی،

پيش بينی رضايت شغلی بر اساس باورهای خودکارآمدی، خودکارآمدی تدريس، استرس (. 1333) حبيبی، م.ه ای، ط.، عاشوری، ا.، کاو -221

 .5-11(: 141)4. فصلنامه تعليم و تربيت کودکان استثنايی، شغلی و سطح نيازهای معلمان استثنايی استان لرستان

(. بررسی رابطه بين روابط جنسی پيش از ازدواج با نگرش به روابط 1333) حبيبی، م..، و سيد علی تبار، ه.، قنبری، س.، زاده محمدی، ع -222

 .113-121(: 2)10فرازناشويی. فصلنامه خانواده پژوهی، 

ای: پيش بينی مشکلات رفتاری دوقلوها از روی جنسيت، زيگوزيتی و (. مدل لوجيت چندجمله1332جمالی، ا. و باقی، ر. ) حبيبی، م. -223

 .113-131(: 2)2مادر. فصلنامه نامه روانسنجی اشغال 

(. ارزشيابی درونی کيفيت 1332عطوفی، م. )زادهسرا، ش؛ غرايی، ب؛ سيد علی تبار، س. ه؛ کاظمبندی، م. ف؛ نوحهقلعه حبيبی، م.، -224

. يداز ديدگاه دانشجويان و اسات هاگيریپزشکی تهران: بررسی وضعيت موجود، تنگناها و جهت پزشکی دانشگاه علومهای گروه روانبرنامه

 . 127-170(: 3)2سنجی، فصلنامه روان

. فصلنامه (EOLCASدر حال مرگ) مارانيتجربه مراقبت از ب یابيارز اسيمق یو رواساز یابياعتبار(. 1332) حبيبی، م.نوری پور ، ر. و  -225

 150-125(: 2)2سنجی. روان

(. اعتبار و روايی مقياس رضايت زناشويی کانزاس: 1332ستانی، ع؛ ذوالفقار نسب، س. )خلقی، ح؛ سرو  تبار، س.ه؛سيد علی حبيبی، م.، -221

 150-125(: 5)2سنجی. پاسخ ناپارامتريک. فصلنامه روان -تحليل عاملی تاييدی و نظريه سوال

 راهبردها، شنهاديپ ،روند ليتحل، خچهيتار: شناسی بالينی در ايران(. مميزی رشته روان1332عاشوری، ا؛ سيد علی تبار، س. ه. ) حبيبی، م.، -227

 .121-154(: 4)1سنجی، ه. فصلنامه روانانداز رشتچشم به دنيرس یبرا الزامات و اقدامات

های علوم رفتاری و پزشکی: کاربرد  گيری نشانگرها در اندازهضرورت تک بعدی بودن (. 1332ر. ) و باقريان، حبيبی، م.،ايزانلو، م.،  -221

 .171-114(: 1)11، ی. فصلنامه تحقيقات علوم رفتارسازی معادلات ساختاری-مدل

های گروه روانشناسی (. ارزشيابی درونی کيفيت برنامه1332زاده، م. و شمس، م. )شناس، م.، کاظمغرايی، ب.، بيرشک، ب.، حقحبيبی، م.،  -223

فصلنامه تحقيقات علوم  .ها از ديدگاه دانشجويان و اساتيدگيریپزشکی ايران: بررسی وضعيت موجود، تنگناها و جهتنی دانشگاه علومبالي

 .433-503(: 1)11، یرفتار

(. اثربخشی درمان فراشناختی در بيماران اختلال تنيدگی پس از سانحه: مورد پژوهی سه بيمار. 1332) حبيبی، م.وکيلی، ی.، فتی، ل. و  -230

 .33-103(: 4)5ی بالينی، روانشناسمجله 

-(. ويژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقياس انسجام و انعطاف پذيری خانواده 1332و عاشوری، ا. ) حبيبی، م.،مظاهری، م.،  -231

(FACES-IV)314-325(: 4)13 ايران، بالينی روانشناسی و روانپزشکی . مجله. 

http://www.rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/612
http://www.rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/612
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ی. شناختگرا و مداخلات روانهای مزمن: با تاکيد بر افکار خودکشیبيماری یشناختپيامد های روان(. 1332ر. ) و باقريان، حبيبی، م.، -232

 .1-13(: 4)11، یفصلنامه تحقيقات علوم رفتار

(. اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کيفيت زندگی 1332يری، م، ميرزايی، ج.، و زارع، م. )پاشايی، س.، ظه حبيبی، م.،ايمانی، س.،  -233

 .13-11(: 5)2معتادان در ابعاد سلامت جسمانی و روانشناختی. فصلنامه روانشناسی سلامت، 

رفتاری بر اضطراب، استرس و  -تی(. اثر بخشی مديريت استرس به شيوه شناخ1332قنبری، ن.، خدايی، ا.، و قنبری، پ. ) حبيبی، م.، -234

 .111-175(: 3)11، یسرپرست. فصلنامه تحقيقات علوم رفتار-افسردگی زنان خود

 -وتاسهای اعتباری و بالينی پرسشنامه شخصيتی چند وجهی مينه(. کارايی بالينی مقياس1332غرايی، ب.، و عاشوری، ا. ) حبيبی، م.، -235

-311(: 4)15در گروه بالينی با هنجار و تعيين نمره برش. فصلنامه اصول بهداشت روانی، مقايسه نيمرخ روانی  :(MMPI-Aنوجوان)

301. 

ی رفتاری بر بهزيستی عاطفی، روانشناخت-(. اثر بخشی مديريت استرس به شيوه شناختی1332.، و شمس الدينی، س. )حبيبی، مقنبری، ن.،  -231

 .47-51(: 1)5ی بالينی، روانشناسو اجتماعی دانشجويان دارای احساس غربت. مجله 

 -جسمی معلول و ناشنوا نابينا، ذهنی، مانده عقب پسر کودکان مادران پروری فرزند استرس (. مقايسه1332و رشيدی، ا. ) حبيبی، م.، -237

 .15-21(: 4)4روانشناختی،  کاربردی هایپژوهش نامهحرکتی. فصل

گرا در نوجوانان و جوانان: با تاکيد برعوامل عوامل رفتارهای خودکشیعوامل خطرساز افکار و (. 1331ر. ) و پورحسين، حبيبی، م.، -231

 .23-31(: 4)1. فصلنامه رويش روانشناسی، اجتماعی -روانی -زيستی

(. اثربخشی آموزش کنترل خود بر ابعاد کيفيت زندگی بيماران مبتلا به مولتيپل 1331و بشرپور، س. ) حبيبی، م.،سليمانی، ا.،  -233

 .1-11(: 7)10،یمه تحقيقات علوم رفتاراسکلروزيس. فصلنا

 ناختی،شرفتاری بر بهزيستی روان -(. اثر بخشی مديريت استرس به شيوه شناختی1331قنبری، ن.، خدايی، ا.، و قنبری، پ. ) حبيبی، م.، -240

 .31-107(: 2)1، زن: حقوق و خانوادهسرپرست. فصلنامه -عاطفی و اجتماعی زنان خود

شناختی جانبازان جنگ تحميلی عراق بر ضد بررسی سلامت روان(. 1331) حبيبی، م.محمدی، ا.، باقريان، ر.، زرگر، ف.، فرورنده، ا.،  -241

 .1-10(: 1)10،ی. فصلنامه تحقيقات علوم رفتارسال پس از اتمام جنگ 22ايران، 

 وری بر عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی.(. پيشگيری از اعتياد در کودکان و نوجوانان: مر1331عاشوری، ا.، و باقريان، ر. ) حبيبی، م.، -242

 .1-14(: 1)10 ،یفصلنامه تحقيقات علوم رفتار

های گيریها، تنگناها و جهت(. يافته1331احمدی زاده، م.، شاهی، ر.، خوشکام، م.، مرادی، آ.، و اخوان، ش. ) حبيبی، م.،احمدی، خ.،  -243

 .10-1(: 4)14پژوهش در حوزه سلامت روانی جانبازان. مجله طب نظامی، 

شناسی، روش گيری در علوم رفتاری و پزشکی: مروری برهای قديم و جديد اندازه(. نظريه1331خدايی، ا.، و ايزانلو، ب. ) حبيبی، م.، -244

 .302-315(: 4)10،یفصلنامه تحقيقات علوم رفتار مزايا و تنگناها.

های نظريه کلاسيک اندازه گيری در ارزيابی سوالها و ازمون های چند گزينه  (. کاربرد آماره1331ای، ب. )و کاوه حبيبی، م.،ايزانلو، ب.،  -245

 .77-104(: 1)1 ،ای. فصلنامه تخصصی روان سنجی
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پاسخ. فصلنامه -ی يک، دو و سه پارامتريک نظريه سوالهادرمدل(. مقايسه تابع آگاهی سوال و آزمون 1331. )حبيبی، مايزانلو، ب.، و  -241

 .53-75 (:1)1تخصصی روان سنجی، 

کاربرد تحليل عاملی در تعيين وزن گويه ها در مقايسه با روش وزن دهی با مقادير ثابت (. 1331و ايزانلو، ب.، و خدايی، ا. ) حبيبی، م. -247

 . 11-105(: 1)3. فصلنامه اندازه گيری تربيتی، در اندازه گيری های روانی تربيتی

های روانسنجی و ساختار عاملی سلسله مراتبی فرم (. ويژگی1331س. و برکتين، م. ) خدايی، ا.، مقدم زاده، ع.، شمس الدينی، حبيبی، م. -241

 .1-13(: 1)10،ی(: در گروه نمونه غير بالينی. فصلنامه تحقيقات علوم رفتارSF-36يابی سلامت )کوتاه مقياس زمينه

(. نقش افسردگی، استرس، شادکامی 1331زرانی، ف.، عاشوری، ا.، حفاظی، م.، حاجبی، ا.، و بوالهری، ج. )حبيبی، م.، پورشريفی، ح.،  -243

 .33-107(: 2)11 ايران، بالينی روانشناسی و روانپزشکی اجتماعی در غربالگری غيرمستقيم افکار خودکشی دانشجويی. مجله تيوحما

. مجله روانپزشکی شده هوشی وکسلر کودکان نظر حساسيت، ويژگی و نقطه برش مقياس تجديد (.1331) حبيبی، م.رحيميان، ا.، و  -250

 .201-135(: 3)11 وروانشناسی بالينی ايران،

(. رابطه بين کيفيت زندگی و صفات شخصيتی در افراد معتاد. فصلنامه تحقيقات علوم 1331و ايمانی، س. ) حبيبی، م.،پورنقاش، س.،  -251

 .155-117(: 3)10، یرفتار

 در آن پذيری توارث وضريب افکارخودکشی (. بررسی1331دهشيری، غ.، و کريم زاده، ع. ) حبيبی، م.،فدايی، ز.، عاشوری، ا.،  -252

 .11-31(: 2)11 مجله روانپزشکی و روانشناسی بالينی ايران، دوقلوهای همسان و ناهمسان.

 آموزان(. رابطه رفتار مطلوب انضباطی با عملکرد خانواده، منبع کنترل و عزت نفس دانش1331) و سليمانی، ا. حبيبی، م.،يوسليانی، غ.،  -253

 .114-134(: 2)1ی استان تهران. مجله روانشناسی مدرسه، هاشهرستاندبيرستانی 

های خطرساز مصرف مواد در نوجوانان بر اساس شاخص بينی(. پيش1331) ردر، ل.-.، بشارت، م.، بهرامی، ه.، رستمی، ر.، و فرريبی، محب -254

 .54-43(:1)4 و محافظت کننده پيشگيری فردی، خانوادگی، همسالان و محل سکونت. مجله روانشناسی بالينی،

های پيشگيری از مصرف سيگار و اثر عوامل خطرساز فردی، (. مطالعه پيرامون شاخص1330) ردر، ل.-بشارت، م.، و فرر حبيبی، م.، -255

کننده سيگار. فصلنامه پژوهشکننده و غيرمصرفآموزان مقطع متوسطه مصرفخانوادگی و همسالان درمصرف سيگار نوجوانان: دردانش

 .13-44(: 4)1های روانشناسی اجتماعی، 

سه ی: توصيف و مقايدييتا یعامل ليپاسخ و تحل-سوال هينظر(. تغييرناپذيری پارامترها در 1330) ايزانلو، ب.مرادی، ف.، و  حبيبی، م.، -251

 .47-70(: 2)2دو رويکرد بر اساس داده های تجربی. فصلنامه اندازه گيری تربيتی، 

مجله  آموزان دبيرستانی.د در دانشمصرف موا کننده سوء(. عوامل خطر و محافظت1330) حبيبی، م.خوشابی، ک.، مرادی، ش.، و  -257

 .313-323(: 4)17 روانپزشکی و روانشناسی بالينی ايران،

(. وضعيت مطالعات انجام شده در زمينه سلامت روان جانبازان: مرور سيستماتيک. مجله علوم 1330) .حبيبی، ماحمدی، خ.، شاهی، ر.، و  -251

 .217-224(: 3)5رفتاری دانشگاه بقيه الله، 

شناسی. فصلنامه و رفتاری: مروری بر مزايا، تنگناها و روش در تحقيقات علوم اجتماعی ليفراتحل(. کاربرد 1330) حبيبی، م.ب.، و  ايزانلو، -253

 .13-12(: 1)3، ی تحقيقات علوم رفتار

http://ijpcp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=1890&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=0
http://ijpcp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=1890&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=0
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تفاده از با اس یپارامتر تکالگوی پاسخ: کاربرد -لسؤا ۀاساس نظري رشناسايی کارکرد متفاوت سؤال ب(. 1313) .حبيبی، مايزانلو، ب.، و  -210

 .20 -31:(2)4، شناسی کاربردیفصلنامه روانجی. ام-لوگافزار باینرم

ی مقابله با استرس بر مادران هاروش(. بررسی اثر بخشی آموزش 1313) حبيبی، م.پور، ع.، فرزاد، و.، رستمی، ر.، و پژوه، ا.، متولیبه -211

 .33-114(: 1)1 ،. فصلنامه خانواده پژوهیش فعالیدارای فرزندان با اختلال کاستی توجه و بي

شخصيتی در دانشجويان  هایسبک وای راهبردهای مقابله مقايسه(. 1313) حبيبی، م.راد، ب.، اصغرنژاد، ع.، يزدان دوست، ر.، و فرزين -212

 .17-21(: 1)4 . مجله علوم رفتاری دانشگاه بقيه الله،خوابگاه افسرده وغيرافسرده ساکن

ی پرسشنامه شخصيتی چندوجهی سنجروانهای (. هنجاريابی و بررسی ويژگی1313و خطيبی، ع. ) حبيبی، م.،، م.، عاشوری، آ.، دهقانی -213

 .233-311(: 3)14ی، روانشناسساله ايران. مجله  11-10( در جمعيت عمومی MMPI-2مينه سوتا )

تنيدگی فرزند پروری مادران کودکان عادی و استثنايی مجله تحقيقات علوم رفتاری  (. مقايسه1311رشيدی، ا.، و متولی، ع. ) حبيبی، م.، -214

 175-111(:2)7دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

 تيرتربيغ(. بررسی سلامت روانی در دبيران تربيت بدنی و 1311بشارت، م.، قراقوزلو، ف.، ايزانلو، ب.، و ذوالفقاری، م. ) حبيبی، م.، -215

 .33-114(: 1)1های جمعيت شناختی. نشريه رشد و يادگيری حرکتی ورزشی، بدنی بر اساس ويژگی

(. بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روايی مقياس مشکلات رفتاری نوجوانان 1311.، بشارت، م.، فدايی، ز.، و نجفی، م. )حبيبی، م -211

 .1-21(:1)1ی بالينی، روانشناس(: دوقلوهای همسان و ناهمسان. مجله YSR)خايشنبا

ی اسکيزوفرنی، افسردگی هااختلالپريشی: ی روانهااختلال(. شناسايی علائم شاخص در 1311) حبيبی، م.قمری، ح.، حشمت، ر.، و  -217

 .21-33(: 4)3 شناسی کاربردی دانشگاه شهيد بهشتی،اساسی و خلقی دو قطبی. فصلنامه روان

ابطه بين افکار خودکشی و صفات شخصيتی در افراد معتاد. فصل نامه (. ر1311ترکمن، م.، و اسماعيلی، ع. ) حبيبی، م.،عاشوری، ا.،  -211

 .243-255(: 3)3تحقيقات علوم رفتاری بقيه الله، 

(. رابطه اضطراب و افسردگی با ميزان معنويت در دانشجويان دانشگاه تهران. 1311) حبيبی، م.غباری، ب.، متولی، ع.، حکيمی، ا.، و  -213

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

(: 2)5مجله خانواده پژوهی،  .(CDI)نيی و اعتبار پرسشنامه افسردگی کودکاايپا(. 1311. )حبيبی، مدهشيری، غ.، نجفی، م.، شيخی، م.، و  -270

177-153. 

ران. بدنی و ساير دبيت تنی استرس در دبيران تربي(. مقايسه ميزان، منابع و علايم روان1317نجفی، م.، فلسفی، غ.، و فدايی، ز. ) حبيبی، م.، -271

 .131-151(: 4)2صلنامه روان شناسی کاربردی، ف

ی مقياس احساس تنهايی. مجله سنجروان(. ساخت و بررسی خصوصيات 1317. )حبيبی، مدهشيری، غ.، برجعلی، ا.، شيخی، م.، و  -272

 .212-237(:3)12 ی،روانشناس

های روانسنجی مقدماتی مقياس خود گزارشگری مشکلات رفتاری کودکان و (. بررسی ويژگی1317بشارت، م.، و فدايی، ز. ) حبيبی، م.، -273

 .410-432(: 4)7ی، شناختروان: روی دوقلوهای همسان و نا همسان. مجله علوم YSRخنوجوانان ايشنبا
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ن مقطع متوسطه بر حسب آموزاای ميزان شيوع کودک آزاری در دانشبررسی مقايسه(. 1317. )حبيبی، مويزه، ا.، مرادی، ش.، فدايی، ز.، و  -274

 .145-115(: 2)4 ،خانواده پژوهی همجل .هجنس، مقطع تحصيلی و سابقه طلاق در خانواد

آموزان دوره راهنمايی شهر آزاری در دانش(. بررسی ميزان شيوع کودک1317فرزادفر، ز.، و محمدخانی، پ. ) حبيبی، م.،خوشابی، ک.،  -275

 .115-131(: 3اجتماعی، ). مجله رفاه 15-11تهران در سال تحصيلی 

 .23-30(: 3)2(. نژاد، قوميت و درد. مجلّه بازتاب دانش، 1317) حبيبی، م.اصغری مقدم، ع.، و  -271

آموزان ی بر سازگاری اجتماعی دانشورزجراتهای شيوه ريتأثای (. بررسی مقايسه1317و بشارت، م. ) حبيبی، م.،رحيميان، ا.، شارع، ح.،  -277

 .23-55(: 3)20، یهای آموزشنوآوریجله مدوره راهنمايی. 

ی روانشناس ه(. هنجاريابی مقياس ميزان، شيوع، منابع و علائم فيزيولوژيک استرس معلمان. مجل1311.، بشارت، م.، و فدايی، ز. )حبيبی، م -271

 .1-33(: 2)2 و علوم تربيتی دانشگاه تبريز،

با استفاده از عملکرد شناختی. مجله  مهای فکری نظريه بيوريتروال سيکل(. بررسی 1311) حبيبی، م.ايزانلو، ب.، ابراهيم قوام، ص.، و  -273

 .20-33(: 3)1ی، شناختروانپژوهش در سلامت 

 یروانشناسجله متربيتی. شناسی و علومگيری در حوزه روانای بر مبانی رويکردهای جديد اندازه(. مقدمه1311) حبيبی، م.ايزانلو، ب.، و  -210

 .135-141(: 1)2، یطباطبايو علوم تربيتی علامه 

سال  11-11(: فرم خود گزارشگری YSR(. هنجاريابی مقياس مشکلات رفتاری ايشنباخ )1311و فدايی، ز. ) حبيبی، م.،کاکابرايی، ک.،  -211

 .50-11(: 4)1 ی،شناختروانروی دانش آموزان مقطع متوسطه. مجله پژوهش در سلامت  نکودک و نوجوا

های خی دو در جداول توافقی خطی و مدلهای لگاريتم(. مقايسه مدل1315فر، م. )اسکندری، ف.، بشارت، م.،و محمدی حبيبی، م.، -212

 .143-115(: 2)5 ی،شناختروانهای دفاعی. مجله علوم های دلبستگی و مکانيزمدو متغيره: بررسی رابطه جنس، سبک

دانشجويان. مجله علوم  انيدرمخت و هنجاريابی مقياس انديشه خودکشی (. سا1314و بشارت، م. ) حبيبی، م.،فر، م.، محمدی -213

 .333-311(: 4)4ی، شناختروان

 متغيره: تحليل سبک های دلبستگیاسکوئر در جداول توافقی چندخطی بر آماره کای(. مزايای مدل لگاريتم 1314و بشارت، م. ) حبيبی، م.، -214

 .153-173(: 2)4ی، شناخترواندوقلوهای همسان و ناهمسان. مجله علوم 

هوش هيجانی بر سلامت روانی و موفقيت تحصيلی در مرحله  ريتأث(. بررسی 1314) حبيبی، م.بشارت، م.، رضازاده، م.، فيروزی، م.، و  -215

 .21-41(: 1)4ی، شناختروانانتقال از دبيرستان به دانشگاه. مجله علوم 

(: 3)2 ی،شناختروانجله علوم م. تکزادگانو  دوقلوهای دلبستگی در هاسبک(. مقايسه 1312پور، ح. )بشارت، م.، و شمسی حبيبی، م.، -211

221-217. 

 در مواد مصرف سوء از یريشگيپ و سپهوند، س.، مقدم زاده؛ ع.، لواسانی، ف. )زير چاپ(. ارايه مدل مفهومی حبيبی، م.هاشمی، ش.،  -217

   کيفی. مجله علوم پزشکی اراک مطالعهيک  : یمعنو یستيبهز مبتنی برنوجوانان 

و عباسيان، ل.، )زير چاپ(.  نقش پيش بينی کنندگی استيگما، احساس تنهايی و حمايت اجتماعی بر کيفيت  حبيبی، م.اعتصامی ، ب.،  -211

 زندگی بيماران مبتلا به اچ آی وی/ايدز؛ نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای
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ری گهای شخصيتی در افراد وابسته به مواد افيونی: نقش ميانجیاپ(.  رابطه علی کيفيت زندگی و ويژگی)زير چ حبيبی، م.سالاری ، م.، و  -213

 خودکارآمدی

و مقدم زاده، ع.، )زير چاپ(.  نقش پيش بينی کنندگی استيگما، احساس تنهايی و حمايت اجتماعی بر کيفيت  حبيبی، م.رشيدی ، ب.،  -230

 زندگی بيماران مبتلا به اچ آی وی/ايدز؛ نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای

مردانی با سوء مصرف مزمن مت های شناختی در رفتار جنسی پرخطر (.نقش آسيب1331. )حبيبی، مجبرائيلی ، ف.، مرادی، ع.، و  -231

 آمفتامين

  وابستگی به مصرف سيگار در دانشجويانمقياس های روانسنجی ويژگی)زير چاپ(.   حبيبی، م.کاظمی ، م.، مقدم زاده، ع.، و  -232

نامه دفتر  نييو آ یآزمون سراسر قيشدگان از طر رفتهيپذ یليتحص شرفتيپ سهيمقا، )زير چاپ(. حبيبی معلی طبار، ه.،  ، ع.،جوانبخت -233

 یبهشت ديارشد دانشگاه شه یاستعداد درخشان در دوره کارشناس

 در موفقيت ظارانت نفس، عزت اساس بر دبيرستانی نوجوانان در افسردگی بينی ،  سيونديان م.،  قنبری،  ف، )زير چاپ(. پيش.م ،حبيبی -234

 جسر پرخطر رفتار نظريه بر تاکيد با کنندهمحافظت فردی کنترل و مدرسه

وجه به )ت شاخص رفتارهای ارتقا دهنده سلامتنوجوانان دختر و پسر از نظر  سهيمقاسيونديان م.،  قنبری،  ف، )زير چاپ(.   ،.حبيبی م -235

 دندان( بهداشتی و کاف خواب، منظم ورزش، سالم هيتغذ

و عوامل  ،یانحراف یرفتارها ، سيگار والکلدر مصرف نوجوانان دختر و پسر  سهيمقام.،  قنبری،  ف، )زير چاپ(.  ،سيونديان  ،.م ،حبيبی -231

 خطر ساز در سطح فردی

های مايتساز و حی بر مبنای الگوهای خطرانحراف یرفتارها ص.،  قنبری،  ف، )زير چاپ(. پيش بينی ،رشيديان  ،.م ،حبيبیمهدی زاده، ه.،  -237

  در نوجوانان کننده در سطح خانواده، همسالان، مدرسه و همسايگیمحافظت

 و اسیاس افسرگی به مبتلا بيماران در ابژه روابط سبک ، )زير چاپ(. بررسیحبيبی م وحيد م.،  و ، ف.، عاطف لواسانی قپانچی ، آ.، -231

 بهنجار افراد با آن مقايسه

 شيوه اجتماعی، حمايت هيجانی، ناگويی اساس بر( RPS) مواد مصرف پذيری بازگشت بينی . )زير چاپ(.  پيشم ،حبيبی بابازاده، ش.،  -233

 اعتياد ترک

و   جانيه ميتنظ دری دشواربر مبنای مواد  سوء مصرف کنندهمردان  يیزناشو ت. )زير چاپ(.  پيش بينی رضايم ،حبيبی ، ش.،  بابازاده -300

 تسلام دهندهارتقاء یسبک زندگ

 :در عملکرد جنسی در مردان سوء مصرف مواد. )زير چاپ(.  رابطه  تنظيم هيجان و  سبک زندگی با اختلال م ،حبيبی ، ش.،  بابازاده -301

 نقش واسطه ای رضايت زناشويی

 در مردان وابسته به مواد (CSFQ-14). )زير چاپ ويژگی های روانسنجی پرسشنامه اختلال عملکرد جنسی م ،حبيبی ، ش.،  بابازاده -302

يافتگی خود با تمايل به اعتياد در معتادين مراجعه  . )زير چاپ(.  بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و تمايزم ،حبيبی ، ع.،  سروستانی -303

 کننده به مراکز ترک اعتياد 
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 ACTو تعهد )  رشيبر پذ یمبتن یگروه درمان یاثربخش، )زير چاپ(. حبيبی می،پ.، ومحمد خانم.،  ،یانيقدح.،  ،یمحمدع.،  ان،ينيبحر -304

 پستان زنان مبتلا به سرطان یروان شناخت یو کاهش نشانه ها جانيه یشناخت ميتنظ یراهبرد ها ،یروان شناخت یريانعطاف پذ شي( بر افزا

 و افسردگی بر شفقت بر متمرکز درمان بخشی زاده ا.، )زير چاپ(.  اثر اکبری امانی، ا.، اعظمی، ا.،  و حبيبی، م.، ز. ، صادقی، حاج -305

 سينه سرطان به مبتلا زن بيماران اضطراب

 ایمقايسه کيفيت زندگی در مصرف کنندگان متامفتامين و چند ماده، )زير چاپ(. .م ،حبيبیمهدی پور،  -301

)وضعيت اشتغال،  کيدموگراف یهایگيژو و یزندگ تيفيعود در معتادان بر اساس ک، )زير چاپ(. پيش بينی .م ،حبيبیمهدی پور،  -307

    سکونت، سن شروع، دفعات بستری، نحوه مصرف و مصرف در خانواده(

امل نوجوان و تک -بينی مشکلات رفتاری نوجوانان بر مبنای رضايت از زندگی، تعارض والد(. پيش1337، )م .حبيبی روستايی راد، شيدا.، -301

 .27-43(: 12)7. رويش روانشناسی، مثبت نوجوانی

 رفتاری-هيجانی مشکلات بروز در خانواده بافتی-شناختی نظری مدل مدل برازش ، مختارنيا، ا.، )زير چاپ(. آزمونحبيبی م کلانتری، ف.، -303

 نوجوانان

 و اساس ادراک تعارض بين والدين گرايش به مصرف مواد برارائه مدل ، عليزاده، ا.، )زير چاپ(. .م ،حبيبی قنبری، س.؛  کلانتری، ف.، -310

 رفتاری-مشکلات هيجانی یانجينقش م

گری خودکارآمدی در افسردگی نوجوانان: با نقش واسطهنقش شناخت های فاجعه آميز شناختی و )زير چاپ(.  ،.م ،حبيبی، ا.، مختارنيا -311

 استرس تحصيلی

آموزش روش های مقابله با استرس های شغلی در ارتقاء سلامت روانی و   اثربخشیپورآوری، م.، )زير چاپ(.  ، عاشوری، ا.،.م ،حبيبی -312

 در معلمان سيبهبود خودکارآمدی تدر

سنجی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقياس رفتار تکانشی پنج های روانسی ويژگیبرر)زير چاپ(.   حبيبی، م.جبرائيلی ، ف.، و  -313

 عاملی

 و دخانيات ، الکلچندگانه مواد کنندگان در مصرف یجانيه ميو اختلال در تنظی ابعاد تکانشگر)زير چاپ(.   حبيبی، م.جبرائيلی ، ف.، و  -314

 در نوجوانان  یآورو تاب یشناختروان یبا سرسخت  نيوالد یآزارکودک نيرابطه ب. )زير چاپ(. حبيبی، م قادری، ک.، و -315

، )زير چاپ(. مقايسه ی بيش ارزش گذاری اندام و وزن، عزت نفس و سوگيری درونی .، حبيبی معاطف وحيد، ک.، عاشوری، ا ناهيد، ر.، -311

 شده ی وزن در زنان چاق با و بدون اختلال پرخوری و گروه کنترل

 ژهيو یازهاين یدارا کودکان مادران در یپرور فرزند استرس سهيمقاو سپهوند، س.، )زير چاپ(.  حبيبی، م.هاشمی، ش.،  -317

به کاهش گرايش  ،تحول مثبت نوجوانی بر یتغيير زندگ یبررسی اثر بخشی برنامهو سپهوند، س.، )زير چاپ(.  حبيبی، م.هاشمی، ش.،  -311

 ر نوجوانانمصرف مواد مخدر و هويت يابی درفتار پرخطر و 

ه مت آمفتامين با افراد وابستمقايسه توانايی يادگيری و حافظه در افراد وابسته به  (.1337ی، ا. )عاشور، حبيبی، م. ب.، ،رشکيب آخانی، ا.، -313

 .223-244(: 47)12اعتياد پژوهی، . به اپيوئيد و سالم
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( بر CPRارتباط ) -والد -کودک کرديبا رو یدرمانیباز یاثربخش)زير چاپ(.  حبيبی م،، ب.، و انيشمس .،ع یزاده محمد، ف.، اجاق -320

 کودکان مبتلا به سرطان یکاهش افسردگ

 کيکوتيسا مارانيدر ب یمنف وشدت علائم مثبت و   یجانيه یميخودتنظ سهيمقامقدم زاده، ع. )زير چاپ(.  حبيبی، م.،محسنی، ا.،  -321

 نوجوانان رادز یافسردگ اسيمق یروانسنج یهايژگيو )زير چاپ(.نژاد، ف.، و خلقی، ح. ، حامدی نيا، ا.، عسگریحبيبی، م. -322

همبستگی کمال گرايی و ويژگی های شخصيتی با تصوير بدن در  )زير چاپ(. ع. احمدی، ، ا.، وصادقی، حبيبی، م ح.، عابدی پريجا، -323

  جوانان

بررسی پايايی، روايی و ساختار عاملی مقياس کلی رضايت از رابطه. فصلنامه  سروستانی، ع. )پذيرش(. حبيبی، م؛سيدعلی تبار، س.ه؛  -324

 پژوهش و سلامت. 

کننده به مشاوره، دادگاه های مراجعهای خانوادهعاشوری، ا؛ مظاهری، م. ع؛ سيدعلی تبار، س. ه. )پذيرش(. مطالعه مقايسه حبيبی، م؛ -325

و تعيين نمره برش برای تفکيک گروه عادی  FACES-IVپذيری خانواده و انعطافهای انسجام خانواده، اعتياد و عادی در خرده مقياس

 از بالينی. فصلنامه پژوهنده.  

روابط فرا  های جمعيت شناختی بر نگرش بهکنندگی ويژگیبينیپورآوری، م. )پذيرش(. بررسی اثر پيش حبيبی، م؛سيد علی تبار، س. ه؛  -321

 زناشويی. فصلنامه پژوهش و سلامت. 

ان رفتاری بر سطح تحمل پريشانی زنان دارای سرط -)زيرچاپ(. اثر بخشی مديريت استرس به شيوه شناختی حبيبی، م.يبی، ژ.، و حب -327

 پستان

: نقش واسطه ای عزت یذهن یستيبا بهز یقوم تيو هو ینيد تيرابطه هو .، خلقی، ح.، نوروزی، م.، )زير چاپ(.م ،هزاد یتق، حبيبی، م. -321

 نفس

رهنگ فاثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر اختلال ميل جنسی زنان معتاد در حال ترک.  نوروزی، م.، )زير چاپ(.، حبيبی، م. -323

 مشاوره و روان درمانی

 گری عزت نفسبررسی رابطه بهزيستی ذهنی با رفتارهای پرخطر دانشجويان: با نقش واسطه نوروزی، م.، )زير چاپ(. حبيبی، م.، -330

خلقی، ح.، و محمدلو، ه. )زيرچاپ(. پيش بينی کننده های نااميدی نوجوانان: خودکارآمدی، ترتيب تولد، جنسيت  حبيبی، م.عابدی، ح.،  -331

 و سن

خلقی، ح.، و قربانيان، ا. )زيرچاپ(. پيش بينی کننده های پرخاشگری نوجوانان: خودکنترلی و خودبازداری جنسيت، ترتيب  ،حبيبی، م. -332

 ،تولد و تحصيلات والدين

 و مختارنيا، ا. )زيرچاپ(. نقش استرس تحصيلی در افسردگی نوجوانان: نقش ميانجی خودکارآمدی ،حبيبی، م.خلقی، ح.،  -333

 ، و حبيبی، ژ. )زيرچاپ(. تاثير آموزش ايمن ساز ی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب زنان دارای سرطان پستانحبيبی، م. -334

 کودکان در پرخاشگری کاهش بر ایمقابله سازی توانمند برنامه بخشی ، م.، )زير چاپ(. اثر زاده، شريفم ،حبيبی ، م.،  ميرزايی -335

(. اثر بخشی آموزش دلگرم سازی بر کاهش ترس از ارزيابی منفی در 1334و سليمانی، س. ) نعمتی، ا. حبيبی، م.،پورزاد، ا.، زارع، م.،   -331

 نوجوانان
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زندگی و اشتغال زنان در سازگاری والدگری، چرخه(. نقش استرس1334و سليمانی، س. ) نعمتی، ا. حبيبی، م.،پورزاد، ا.، زارع، م.،  -337

  زناشويی و ابعاد آن 

 بينی کارکردهای شناختی سالمندان براساس نگرش به سالمندیپيش)زير چاپ(.  حبيبی، م.، ، م.، عاشوری، ا. و پيرمرادیخلف، ن.،  -331

ساله مبتلا  11-11ثربخشی مداخله افشای هيجانی تصويری بر کاهش ميزان افسردگی کودکان ا )زير چاپ(. حبيبی، م.، بيگ زاده، س.، و -333

 به سرطان
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، شناسی خانوادهزنان. ششمين کنگره ملی آسيب افسردگی کاهش بر مدتکوتاه مدارحلراه ماندر (. اثربخشی1333.، و قادری، ک. )حبيبی، م (45

 .1333ارديبهشت  11-17تهران: دانشگاه شهيد بهشتی، 

(. روانشناسی سلامت: تاريخچه، کاربست ها و سير تحولی. اولين همايش سراسری روانشناسی 1333. )حبيبی، م باقريان، ر.، و زرگر، ف.، (44

 .1333ارديبهشت  23-25اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  سلامت ايران،

عادی. اولين همايش سراسری مقايسه نيم رخ اختلالات روانی و عملکرد خانواده درجمعيت معتاد و (. 1333. )حبيبی، م خلقی، ح.، و (44

 .1333شت ارديبه 23-25روانشناسی سلامت ايران، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

ويژگی های شخصيتی در ميان افراد مبتلا به اختلال وابسته به مواد و  (. مقايسه1333.، و شجاعی، ف. )حبيبی، مسويزی، ر.، مجتهدی، ح.،  (45

 .1333ارديبهشت  23-25افراد عادی. اولين همايش سراسری روانشناسی سلامت ايران، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

(. مقايسه ساز و کارهای دفاعی در افراد مبتلا به اختلال وابستگی به مواد و افراد 1333.، و شجاعی، ف. )حبيبی، ممجتهدی، ح.، سويزی، ر.،  (45

 .1333ارديبهشت  23-25عادی. اولين همايش سراسری روانشناسی سلامت ايران، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

(. رابطه سبک های دلبستگی و اقدام به خودکشی در بيماران دارای اختلال مصرف مواد: نقش 1333) .حبيبی، م حيدری، ر.، مجتهدی، ح.، و (45

 23-25واسطه ای نقص در تنظيم هيجانی . اولين همايش سراسری روانشناسی سلامت ايران، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

 .1333ارديبهشت 

(. پيش بينی ابعاد کمال گرايی از روی راهبردهای ننظيم هيجانی شناختی در 1333. )حبيبی، م غرايی، ب.، عاطف وحيد،ک.، و احمديان، ف.، (45

ارديبهشت  21-22اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان،  گروه نمونه دانشجويی. هفتمين سمينار سراسری بهداشت روانی دانشجويان،

1333. 

(. پيش بينی شدت افسردگی، اضطراب و استرس بر پايه راهبرد های تنظيم 1333.، و عاطف وحيد،ک. )حبيبی، مغرايی، ب.،  احمديان، ف.، (48

 21-22اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان،  هيجانی در گروه نمونه دانشجويی. هفتمين سمينار سراسری بهداشت روانی دانشجويان،

 .1333ارديبهشت 

(. سبک زندگی اسلامی و رضايت جنسی به تفکيک جنسيت در 1333) علی نژادی، ف.، و پوزاد، ا. .، حبيبی، منعمتی، ا.، صادقی فر، م.،  (40

 .1333ارديبهشت  21-22اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان،  دانشجويان متاهل. هفتمين سمينار سراسری بهداشت روانی دانشجويان،

 بعدی رضايت از زندگی نوجوانان. نخستين(. بررسی اعتبار و روايی مقياس چند 1332) نوری، ز. و صالحی، ز.، .، پورآوری، م.، حبيبی، م (45

 .1332بهمن  23-30تهران: دانشگاه شهيد بهشتی،  کودک و نوجوان، روانشناسی سراسری کنگره
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(. نگرش به روابط فرا زناشويی و جهت گيری مذهبی در کاربرانو غير کاربران شبکه 1331) حبيبی، م.،سيد علی تبار، ه.، پورآوری، م. و  (45

چاپ شده در ويژه نامه  مقالات . مجموعه1331اسفند  1-3ايران، تهران  روانشناسی انجمن کنگره وک . چهارمينبفيس اجتماعی

 .137-141، 7روانشناشسی معاصر، 

های انتخاب همسر. های دلبستگی به والدين با ملاک(. تعامل بين سبک1331. )حبيبی، مجبرائيلی، ج.، زاده محمدی، ع.، حيدری، م.، و (44

، 7چاپ شده در ويژه نامه روانشناشسی معاصر،  مقالات . مجموعه1331اسفند  1-3ايران، تهران  روانشناسی انجمن کنگره نچهارمي

1110-1171. 

(. اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کيفيت زندگی معتادان در ابعاد سلامت 1332ميرزايی، ج.، و زارع، م. ) حبيبی، م.،ايمانی، س.،  (44

 دانشگاه خوارزمی 1332ارديبهشت  11-17نشناختی. اولين کنگره سراسری اعتياد و رفتار پرخطر. تهران جسمانی و روا

(. پيش بينی احتمال وسوسه و عود مصرف مواد مخدر و محرک براساس طرحواره های ناسازگار 1332.، )حبيبی، منوری، ز.، قنبری، س.، و  (555

 دانشگاه خوارزمی 1332ارديبهشت  11-17طر. تهران اوليه. اولين کنگره سراسری اعتياد و رفتار پرخ

شاخص استرس فرزند پروری: مادران دانش آموزان های روانسنجی فرم بلند (. ويژگی1331.، و عاشوری، ا. )حبيبی، معاطف وحيد، ک.،  (555

جهاد دانشگاهی 1331خرداد  3-7حرکتی. هشتمين کنگره ملی سلامت خانواده. تهران  –، نابينا، ناشنوا و معلول جسمییعقب مانده ذهن

 واحد علوم پزشکی تهران با همکاری پژوهشکده سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران

های روانسنجی و ساختار عاملی سلسله مراتبی فرم کوتاه مقياس (. ويژگی1331.، خدايی، ا.، مقدم زاده، ع.، و شمس الدينی، س. )حبيبی، م (555

 27 -21(: در گروه نمونه غير بالينی. ششمين سمينار سراسری بهداشت روانی دانشجويان. تهران SF-36يابی سلامت )زمينه

 دانشگاه گيلان. 1331ارديبهشت 

رفتاری بر بهزيستی روانشناختی،  -(. اثر بخشی مديريت استرس به شيوه شناختی1330و قنبری، پ. ) خدايی، ا.، حبيبی، م.،قنبری، ن.،  (555

، پژوهشکده 1330آذر  1خود سرپرست کميته امداد امام خمينی. همايش ملی زنان سرپرست خانوار. تاريخ  عاطفی و اجتماعی زنان

 خانواده، دانشگاه شهيد بهشتی

رفتاری بر اضطراب، استرس و  -(. اثر بخشی مديريت استرس به شيوه شناختی1330.، خدايی، ا.، و قنبری، پ. )حبيبی، مقنبری، ن.،  (558

، پژوهشکده خانواده، 1330آذر  1زنان سرپرست خانوار. تاريخ  رپرست کميته امداد امام خمينی. همايش ملیافسردگی زنان خود س

 دانشگاه شهيد بهشتی

ی نسخه ايرانی مقياس سنجروانهای ی و بررسی ويژگیدييتأ(. تحليل عاملی 1313.، عاشوری، ا.، و خطيبی، ع. )حبيبی، مدهقانی، م.،  (550

 دانشگاه شاهد 1313ارديبهشت  23 -22استرس. پنجمين سمينار سراسری بهداشت روانی دانشجويان. تهران افسردگی، اضطراب و 

(. باورهای فراشناختی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجويان. پنجمين سمينار سراسری 1313.، و کيوانلو، ع. )حبيبی، معاشوری، ا.،  (555

 دانشگاه شاهد 1313رديبهشت ا 23 -22بهداشت روانی دانشجويان. تهران 

به اعتياد در دانشجويان. پنجمين سمينار سراسری بهداشت ش (. باورهای فراشناختی و نگر1313.، و کيوانلو، ع. )حبيبی، معاشوری، ا.،  (555

 دانشگاه شاهد 1313ارديبهشت  23 -22روانی دانشجويان. تهران 
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(. نوع استفاده از اينترنت و مشکلات هيجانی ـ رفتاری 1313استاد حسنلو، ح. ).، و حبيبی، مرضايی، ع.، رسولی، ب.، مهديون، ر.،  (554

 دانشگاه شاهد 1313ارديبهشت  23 -22دانشجويان. پنجمين سمينار سراسری بهداشت روانی دانشجويان. تهران 

گرا و مداخلات د بر افکار خودکشیهای مزمن: با تاکيبيماری یشناختپيامد های روان(. 1311.، رستمی، ر.، و فدايی، ز. )حبيبی، م (554

 1311آذر13-12. ی اجتماعی غرب کشور دانشگاه آزاد واحد دره شهرهابيآسی بررسی امنطقهی. اولين همايش شناختروان

ای شيوع کودک آزاری در دانش آموزان مقطع متوسطه بر حسب بررسی مقايسه(. 1311. )حبيبی، مويزه، ا.، مرادی، ش.، فدايی، ز.، و  (555

ی اجتماعی غرب کشور دانشگاه آزاد واحد هابيآسی بررسی امنطقه.اولين همايش جنس، مقطع تحصيلی و سابقه طلاق در خانواده

 1311 آذر13-12. دره شهر

ی بين دانش آموزان ورزشکار و غير ورزشکار. شناختروانسرسختی  مؤلفه(. مقايسه 1311.، و پورطهماسبی، س. )حبيبی، ماسماعيلی، ا.،  (555

 کتول. آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی 1311آذر  23ی ورزشی. روان شناسی و ولوژيزيفمجموعه مقالات کنفرانس ملی 

(. تدوين الگوی مناسب پيشگيری در سوء مصرف مواد مخدر براساس عوامل خطرساز و محافظت کننده در دانش آموزان 1317. )حبيبی، م (555

سومين نشست و هم انديشی پژوهشگران و کارشناسان سوء مصرف مواد مخدر. مرکز پژوهش، مقطع دبيرستان شهر تهران. چهل و 

 .1317مطالعات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوری، ارديبهشت 

 نيدر بتوارث پذيری افکار خودکشی  بيو ضری های جمعيت شناختی ژگيو(. بررسی 1317.، کريم زاده، ع.، و دهشيری، غ.  )حبيبی، م (555

جوانان. ويژه نامه مجموعه مقالات اولين سمينار ملی مطالعه رفتارهای خودکشی و راهکارهای پيشگيری از آن و دوقلوهای نوجوانان 

، زمستان 1ه ، دور2ه مارش در ايران. مجله تحقيقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان،

1317. 

(. بررسی ميزان شيوع کودک آزاری در دانش آموزان دوره 1317فرزادفر، ز.، و محمدخانی، پ. ) حبيبی، م.،، مرادی، ش.، خوشابی، ک. (558

، 1317آبان  10الی  1ايران. تاريخ  پزشکانروان. هشتمين همايش سالانه انجمن علمی 15-11راهنمايی شهر تهران در سال تحصيلی 

 دانشگاه علوم پزشکی ايران

(. بررسی عملکرد ذهنی دانش آموزان در روزهای اوج، افول و بحرانی سيکل های 1315. )حبيبی، م، ب.، ابراهيم قوام، ص.، و ايزانلو (550

 نفکری نظريه بيوريتم. همايش ملی روان شناسی و جامعه. دانشگاه آزاد واحد روده

 

 (واحد هاي درسی دانشگاهی )تدريسی سوابق آموزش

 تاريخ محل تدريس مقطع درس رديف

1 
هـای تحقيق  و امـار درمطـالعات روش

 اعتياد

دکتری تخصــصــی 

 مطالعات اعتياد

تهران،  یپزشکروانتويانستگروه مطالعات اعتياد، 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

1331-1337 

 ترم يک

2 
ـــناختی در بيماريهای  مـداخلـات روانش

 مزمن جسمی

کارشــناســی ارشد 

 یشناختتوانبخشی 

ی کپزشروانتويانستسلامت، روانشناسی گروه 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران، 

 ايراندرمانی 

1335-1331 

 ترم دو
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 روشهای تحقيق و آمار در علوم شناختی 3
کارشــناســی ارشد 

 توانبخشی شناختی

شـهيد بهشـتی ، پژوهشکده شناخت و دانشـگاه 

 مغز

1335-1331 

 ترم دو

4 
تحقيق  و امار در روانشناسی  هایروش

 بالينی

دکتری تخصــصــی 

 روانشناسی بالينی

ی کپزشروانتويانست، روانشناسی بالينیگروه 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران، 

 ايراندرمانی 

1335-1331 

 ترم دو

 های آماری در علوم شناختیروش 5
دکتری تخصــصــی 

 مدلسازی شناختی

پژوهشکده شناخت و  شـهيد بهشـتی ،دانشـگاه 

 مغز

1335-1331 

 ترم دو

 های تحقيق در علوم شناختیروش 1
دکتری تخصــصــی 

 علوم شناختی

شـهيد بهشـتی ، پژوهشکده شناخت و دانشـگاه 

 مغز

1334-1333 

 ترم يک

7 
خـانواده درمـانی بـاخـانواده های دارای 

 بيمارمزمن

کارشــناســی ارشد 

 خانواده درمانی
 شهيد بهشتی پژوهشکده خانوده دانشگاه 

1334-1333 

 ترم يک

1 
کــاربرد کــامپيوتر در تجزيــه و تحليــل 

 آماری

کــارشــــنــاســــی 

 روانشناسی بالينی

و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه 

 گروه روانشناسی  علوم تربيتی

1333-1332 

 ترم يک

3 
خانواده درمانی باخانواده های دارای 

 عضو معتاد

ارشد کارشــناســی 

 خانواده درمانی
 شهيد بهشتی پژوهشکده خانوده دانشگاه 

1333-1332 

 ترم يک

 گزارش های موردی 10
کارشــناســی ارشد 

 خانواده درمانی
 شهيد بهشتی پژوهشکده خانودهدانشگاه 

1333-1332 

 ترم يک

 گزارش های موردی 11
کارشــناســی ارشد 

 روانشناسی بالينی

و  یشناس روانشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه 

 گروه روانشناسی علوم تربيتی

1333-1332 

 ترم يک

 آمار و روش تحقيق 12
ارشد  کارشــناســی

 مشاوره 

 روانشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه پرديس 

 ی و علوم تربيتی گروه روانشناسی شناس

1333-1332 

 ترم يک

 آمار و روش تحقيق 13
ارشد  کارشــناســی

 مشاوره خانواده

و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه 

 مشاورهگروه  علوم تربيتی

1332-1331 

 ترم دو

14 
کاربرد کامپيوتر در تجزيه و تحليل 

 آماری

ارشد  کارشــناســی

 بالينی کودک

و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه 

 گروه روانشناسی  علوم تربيتی

1332-1331 

 ترم دو

15 
 و تحليلکاربرد کامپيوتر در تجزيه 

 آماری

کــارشــــنــاســــی 

 روانشناسی بالينی

و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه 

 گروه روانشناسی  علوم تربيتی

1332-1331 

 ترم دو

 سنجیروان اصول  11
و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه روانشناسی کودکان استثنايی علوم تربيتی

1332-1331 

 ترم دو

17 
 -(روانپزشکی روش تحقيق )دستياری

 کمک آموزشی

ـــاری ـــي  دســـــت

 روانپزشکی

انيستيتو  -علوم پزشکی ايراندانشگاه 

 روانپزشکی

 گروه روانپزشکی

1332-1331 

 ترم يک

 آمار استنباطی 11
و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه روانشناسی  علوم تربيتی

1332-1331 

 ترم يک
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 سنجش و اندازه گيری 13
و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه مشاوره علوم تربيتی

1332-1331 

 ترم يک

 آمار توصيفی 20
و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه روانشناسی کودکان استثنايی علوم تربيتی

1332-1331 

 ترم يک

 روانشناسی اجتماعی 21
و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه مديريت آموزشی  علوم تربيتی

1332-1331 

 ترم يک

22 
کاربرد کامپيوتر در تجزيه و تحليل 

 آماری

و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه روانشناسی  علوم تربيتی

1332-1331 

 ترم يک

 عضو معتاد خانواده درمانی با 23
 کارشناسی ارشد

 شهيد بهشتی پژوهشکده خانوده دانشگاه 
1332-1331 

 ترم يک

 سنجیروان اصول  24

ی و علوم روان شناسدانشکده  دانشگاه تهران کارشناسی

 تربيتی

 گروه روان شناسی 

1331-1330 

 ترم يک

 1متون تخصصی  25
و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه روان شناسی بالينی  علوم تربيتی

1331-1330 

 ترم يک

21 

کاربرد مقدماتی آزمون های تشخيص 

بالينی )آزمون های هوش، استعداد، 

 عينی، فرافکن و مصاحبه بالينی(

 کارشناسی
و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه 

 گروه روان شناسی بالينی  علوم تربيتی

1331-1330 

 ترم يک

 روانشناسی اجتماعی 27
و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه مديريت آموزشی  علوم تربيتی

1331-1330 

 ترم يک

 آمار استنباطی 21
و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه روانشناسی بالينی علوم تربيتی

1331-1330 

 ترم دو

 آمار استنباطی 23
و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه روانشناسی کودکان استثنايی علوم تربيتی

1331-1330 

 ترم دو

 سنجیروان اصول  30
و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه روانشناسی بالينی علوم تربيتی

1331-1330 

 ترم دو

 سنجیروان اصول  31
و  یروان شناسشهيد بهشتی دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه روانشناسی کودکان استثنايی علوم تربيتی

1331-1330 

 ترم دو

 سيستم های اطلاع رسانی پزشکی 32
دکتری تخصصی 

 روانشناسی بالينی

علوم پزشکی شهيد بهشتی بيمارستان دانشگاه 

 گروه روانشناسی بالينی طالقانی

1331-1330 

 ترم دو

33 
-مسائل جديد در بهداشت روانی

 روانشناسی بالينی سلامت

دکتری تخصصی 

 روانشناسی بالينی

علوم پزشکی شهيد بهشتی بيمارستان دانشگاه 

 گروه روانشناسی بالينی طالقانی

1331-1330 

 ترم دو

34 
در تجزيه و تحليل  SPSSنرم افزار 

 ی پژوهشیهاطرح

 ی وروان شناستربيت معلم دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه روان شناسی  علوم تربيتی

1317-1311 

 ترم يک
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 یروان شناسزمينه  35
 ی وروان شناستربيت معلم دانشکده دانشگاه  کارشناسی

 گروه روان شناسی  علوم تربيتی

1317-1311 

 ترم يک

 کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی راهنمايی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجويی

 سال نقش دانشگاه عنوان مقطع دانشجوی رديف

1 

 علی صالحی
کارشناسی ارشد 

روانشناسی 

 سلامت

رابطه ی عوامل محافظتی و عوامل خطرزا با 
رفتار های ارتقا دهنده ی سلامت: نقش تعديل 

 کننده ی عوامل محافظ
 

، سلامتروانشناسی گروه 
ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

 راهنما

1331 

2 

 مونا درويشی
کارشناسی ارشد 

روانشناسی 

 سلامت

پيش بينی رفتارهای مشکل ساز در نوجوانان 
براساس عوامل محافظت کننده و خطرساز 

فردی، خانوادگی و اجتماعی با تاکيد بر نظريه 
 رفتار مشکل ساز جيسر

، سلامتروانشناسی گروه 
ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

 راهنما

1337 

3 

مهدی بخشی 

دکتری تخصصی  زاده

روانشناسی 

 بالينی

 پويايی اثربخشی پروتکل يکپارچه روان
های اضطرابی اختلال در پيامد درمان اضطراب

 همايند

 ،روانشناسی بالينیگروه 
ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

 مشاور

1337 

4 
هاشم 

 جبراييلی

دکتری تخصصی 

روانشناسی 

 سلامت

بررسی تعامل عوامل خطر شخصيتی )تکانش 

گری، هيجان خواهی و تنظيم هيجانی( و 

شناختی )تغييرات ساختاری و کارکردی  -عصبی

در اقدام به رفتارهای پرخطر در لب فورنتال( 

 جنسی در مصرف کنندگان مت آمفتامين

دانشکده روانشناسی و علوم 

 تربيتی دانشگاه خوارزمی

 1331 مشاور

5 

شهرابی 

فراهانی 

 فاطمه

دکتری تخصصی 

ـــدلســــــازی  م

 شناختی

مدلسازی اثر آماده سازی قبلی بر تصميم گيری 

 پرخطر در خلال رشد

پژوهشکده شناخت و مغز 

 دانشگاه شهيد بهشتی

 1331 مشاور

 حسينی زهرا 1
دکتری تخصصی 

 علوم شناختی

بررسی اثربخشی توانمندسازی شناختی 

کارکردهای اجرايی بر کارکردهای اجتماعی در 

 آموزان دبستانی دانش

پژوهشکده شناخت و مغز 

 دانشگاه شهيد بهشتی

 1331 مشاور

7 
کشوری 

 فاطمه

دکتری تخصصی 

 علوم شناختی

 هدوستان نوع اجتماعی رسانی سود گيری شکل

 تی،شناخ های مکانيزم و دبستانی پيش کودکان

 هيجانی، اجتماعی و عصب شناختی درگير در آن

پژوهشکده شناخت و مغز 

 دانشگاه شهيد بهشتی

 1331 مشاور

1 
کيميا 

 صحراييان

دکتری تخصصی 

 روانشناسی 

ارزيابی درمان تلفيقی توانبخشی شناختی و 

راهبردهای تنظيم هيجان مبتنی بر آموزش 

دانشگاه ، روانشناسیگروه 

 الزهرا
 مشاور

1331 
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رفتاردرمانی ديالکتيک، بر عملکردهای شناختی 

و مشکلات هيجانی بيماران مبتلا به اچ آی وی 

(: HANDدارای اختلالات عصب شناختی )

 اثربخشی و ثبات در طول زمان

 نجمه خلف 3
کارشناسی ارشد 

 یبالنروانشناسی 

پيش بينی کارکردهای شناختی سالمندان براساس 

سرمايه های روانشناختی، نگرش به سن، کيفيت 

زندگی، تنظيم شناختی هيجان؛ نقش افسردگی 

 سالمندان

 ،روانشناسی بالينیگروه 

ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

 مشاور

1335 

 تهرانیفائزه  10
کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

وری خانواده، عوامل خطرساز و محافظ اثر کنش

 فردی و بافتی روی رفتار پرخطر در نوجوانان

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1335 

11 
علی حسين 

 زاده اسکويی

کارشناسی ارشد 

 مشاوره خانواده

اری رابطه کمالگرايی مادران و مشکلات رفت

کودکان پيش دبستانی: نقش واسطه ای استرس 

 والدگری

دانشکده روانشناسی و علوم 

 راهنما تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی

1335 

12 
پرديس 

 صالحی

کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

پيش بينی مشکلات رفتاری نوجوان بر اساس 

کنترل روانشناختی والدين و دلبستگی به مادر و 

ای ارضای نيازهای اساسی واسطههمسالان: نقش 

 روانشناختی

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1335 

13 
مهين 

 نوروزی

کارشناسی ارشد 

 مشاوره خانواده

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 

 در حال ترک  بر اختلال جنسی زنان معتاد

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1335 

14 

 فرشته راشد
کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 

بر ميزان افسردگی، بی احساسی  و ذهن آگاهی 

 HIVدر افراد متاهل مبتلا به 

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 راهنما شهيد بهشتی

1335 

15 
شيدا 

 روستايی راد

کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

رابطه رفتار مشکل ساز، رضايت از زندگی و 

 نوجوان با تکامل مثبت نوجوانان -تعارض والد

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 مشاور

1335 

11 

فاطمه 

 کلانتری
کارشناسی ارشد 

 مشاوره خانواده

های نوجوانان )مشکلات پيش بينی ناسازگاری

سازی، برونی سازی و گرايش به مصرف درونی

واد(  بر اساس تعارض بين والدين و سيستم م

رفتاری: نقش ميانجی پاسخ های -های مغزی

 رفتاری به تعارضات بين والدين-شناختی

دانشکده روانشناسی و علوم 

 تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی

 راهنما

1335 

17 

توحيد 

 عبدالهی
کارشناسی ارشد 

 مشاوره خانواده

کردهای عملی تبعيت دارويی بر مبنای نيبپيش 

-اجرايی و عملکرد خانواده در بيماران مبتلا به اچ

 ویآی

دانشکده روانشناسی و علوم 

 راهنما تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی

1335 
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11 

 هدی لاله
کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

رابطه بين بی تفاوتی، افسردگی با عملکرد 

  HIVشناختی در بيماران مبتلا به 

 ،بالينیروانشناسی گروه 

پرديس فارابی دانشگاه 

 تهران

 راهنما

1335 

13 

 باران رشيدی
کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

نقش پيش بينی کنندگی انگ، حمايت اجتماعی 

و احساس تنهايی در کيفت زندگی بيماران مبتلا 

 های مقابله ایبه ايدز؛ نقش واسطه ای راهبرد

 ،روانشناسی بالينیگروه 

دانشگاه پرديس فارابی 

 تهران

 راهنما

1335 

20 

 

مائده 

 اعتصامی
کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

 " درمان بازتوانی شناختی "ارزيابی اثر بخشی 

بر افزايش عملکردهای اجرايی بيماران مبتلا به 

 اچ آی وی / ايدز مزمن يا حاد

 ،روانشناسی بالينیگروه 

پرديس فارابی دانشگاه 

 تهران

 راهنما

1335 

21 

 مانی منجم

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

داروی آريپيپرازول و   4اثرات بالينی و عوارض 

کوئتياپين و پرفنازين و تری فلو پرازين در درمان 

-سايکوز حاد غير خلقی: کار آزمايی بالينی

 سر کور 2تصادفی 

 ،روانشناسی بالينیگروه 

پرديس فارابی دانشگاه 

 تهران
 راهنما

1335 

22 

 شيدا بابازاده
کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

رابطه  تنظيم هيجان و  سبک زندگی با عملکرد 

نقش واسطه  :جنسی در مردان سوء مصرف مواد

 ای تعاملات زناشويی

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 راهنما شهيد بهشتی

1335 

23 

علی اکبر 

 فروغی
دکتری تخصصی 

 روانشناسی بالينی

بدتنظيمی هيجان و مقايسه بررسی برازش مدل 

کارايی درمان تنظيم هيجان با رواندرمانی 

در اختلال اضطراب فراگير:کاهش  يکپارچه

ظيم های تنعلائم، بهبود عملکرد، بالا رفتن مهارت

 هيجان و کاهش مشکلات بين فردی

 ،روانشناسی بالينیگروه 

يد شهدانشگاه علوم پزشکی 

 مشاور بهشتی

1335 

24 

عليرضا 

 ناصری

 

دکتری تخصصی 

 روانشناسی بالينی

درمان مبتنی بر پذيرش و »اثربخشی  سه یمقاي

در بهبود « رفتاری -درمان شناختی »با « تعهد

علايم افسردگی، اضطراب، استرس و کيفيت 

 بيماران مبتلا به سرطان پستان زندگی

 ،روانشناسی بالينیگروه 

يد شهدانشگاه علوم پزشکی 

 بهشتی
 مشاور

1335 

25 

فرزانه 

 محمدی
دکتری تخصصی 

 روانشناسی بالينی

اثربخشی درمان شناختی رفتاری فراتشخيصی در 

بيماران مبتلا به اختلال کاهش نشانه های 

 با اختلال همبود محور يک شخصيت مرزی

 ،روانشناسی بالينیگروه 

يد شهدانشگاه علوم پزشکی 

 بهشتی

 مشاور

1335 

21 

نازنين 

 خوشبخت
کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

 HIV/AIDZبررسی سبک زندگی مبتلايان به 

و حمايتهای قانونی از آن در پرتو اصول راهنمای 

 بين الملل

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 راهنما شهيد بهشتی

1335 

27 
هدی دوس 

 علی وند

دکتری تخصصی 

 روانشناسی بالنی

اثربخشی درمان فراتشخيصی در بيماران مبتلا به 

 همبود با اضطراب و يا افسردگیخوابی بی

 

 ،روانشناسی بالينیگروه 

ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 

 مشاور

1335 
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خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

21 

 بهاره حسينی
کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

نوجوانان بر مبنای  در پيش بينی رفتارهای پرخطر

مغزی رفتاری: های عملکرد خانواده  و سيستم

 گری هويتنقش ميانجی

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 راهنما شهيد بهشتی

1335 

 زهرا شجاعی 23
کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

 DSM-5 برای شخصيت پرسشنامه اعتباريابی

(PID-5در بيماران روانپزشکی ) 

 ،روانشناسی بالينیگروه 

 دانشگاهبيمارستان روزبه، 

علوم پزشکی و خدمات 

 تهرانبهداشتی درمانی 

 مشاور

1335 

30 
نگين چهره 

 نگار

دکتری تخصصی 

 سالمند شناسی

 گروه سه در شناختی کارکردهای مقايسه

 و فيفخ شناختی اختلال به مبتلا سالم، سالمندان

 یتشخيص مدلی ارائه بيماری الزايمر: به مبتلا

 خفيف شناختی اختلالات  برای

 ،روانشناسی بالينیگروه 

بهزيستی و دانشگاه علوم 

 توانبخشی
 مشاور

1335 

31 

 رضا ناهيد

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

مقايسه بيش ارزش گذاری اندام و وزن ، عزت 

نفس و سوگيری درونی شده وزن در افراد چاق 

 با و بدون اختلال پرخوری و گروه کنترل

 

 ،روانشناسی بالينیگروه 

ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

 مشاور

1334 

32 

سحر بيگ 

زاده بنفشه 

 ورق

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

نوشتاری و تصويری   اثربخشی افشای هيجانی

 10بر کاهش ميزان افسردگی و اضطراب کودکان 

 ساله ی مبتلا به سرطان 11 –

 ،روانشناسی بالينیگروه 

بهزيستی و دانشگاه علوم 

 توانبخشی

 مشاور

1334 

33 
حسين 

 محمدی

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

  اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد 

(ACT) بر افزايش انعطاف پذيری روان

شناختی، راهبرد های تنظيم شناختی هيجان و 

مبتلا به کاهش نشانه های روان شناختی زنان 

 سرطان پستان

 ،روانشناسی بالينیگروه 

يد شهدانشگاه علوم پزشکی 

 مشاور بهشتی

1334 

34 

کارشناسی ارشد  پويا زنديان

روانشناسی 

 شناختی

تاثير معماهای اجتماعی استحقاق مرگ بر 

 سوگيری هشيار و ناهشيار به نقش آنها.

 

 پژوهشکده علوم شناختی

 مشاور

1334 

35 

 امير

حسين 

 جهانگير

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

 آگاهی بردرمانی مبتنی بر ذهنشناخت اثربخشی

کاهش وسوسه، تکانشگری و شدت اعتياد در 

 سومصرف کنندگان مواد افيونی

 ،روانشناسی بالينیگروه 

يد شهدانشگاه علوم پزشکی 

 بهشتی

 مشاور

1334 

31 
فاطمه زنگنه 

 کيا

کارشناسی ارشد 

 درمانیخانواده 

نقش واسطه ای قصه عشق در رابطه بين 

 دلبستگی و رضايت زناشويی افراد متاهل

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 مشاور

1334 
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37 

 امين زندی
کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

تاثير درمان گروهی نقش گذاری روانی 

)سايکودرام( بر جلوگيری از عود سوء مصرف 

 کنندگان ترياکمواد در مصرف 

 ،روانشناسی بالينیگروه 

پرديس فارابی دانشگاه 

 تهران

 راهنما

1334 

31 

فاطمه 

 عسگری نژاد
کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن 
افزايش تاب آوری مادران آگاهی بر 

 دارای کودکان کودک مبتلا به اوتيسم

 ،روانشناسی بالينیگروه 

فارابی دانشگاه  پرديس

 تهران
 راهنما

1334 

33 

 بنيامين کلمان
کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

مقايسه درمان های کوتاه و بلند مدت نگهدارنده 

لع و ، وتوجه یريدر سوگ  متادون و بوپرنورفين

 عود با بررسی نقش تعديل کنندگی تکانشگری

 ،روانشناسی بالينیگروه 

پرديس فارابی دانشگاه 

 تهران

 راهنما

1334 

40 

فاطمه 

 هاشمی
کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

تحليل وضعيت سلامت اجتماعی و سلامت 

معنوی در کودکان و نوجوانان : رويکرد مرور 

 مبانی پيشگيری از اعتياد

 ،روانشناسی بالينیگروه 

پرديس فارابی دانشگاه 

 تهران

 راهنما

1334 

41 

الهه حامدی 

 نيا
ارشد کارشناسی 

 روانشناسی بالينی

اثربخشی برنامه ی پيشگيری از اعتياد توان مقابله 

 بر روی نوجوانان

 ،روانشناسی بالينیگروه 

پرديس فارابی دانشگاه 

 تهران

 راهنما

1334 

42 

فاطمه 

 نصيری
کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

بررسی ارتباط بين مولفه های فردی ، خانوادگی 

باور های هذيانی بيماران و اجتماعی با نوع 

 سايکوز ناشی از مصرف آمفتامين

 ،روانشناسی بالينیگروه 

پرديس فارابی دانشگاه 

 تهران

 راهنما

1334 

43 

 سارا سپهوند
کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

در تحول  زندگی تغيير  بررسی اثر بخشی برنامه 

بر کاهش رفتار پرخطر و گرايش  مثبت نوجوانی

 به مواد

 ،روانشناسی بالينیگروه 

پرديس فارابی دانشگاه 

 تهران

 راهنما

1334 

44 
فريگل 
 خالدی

کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

ويژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقياس 

 ( در افراد معتادCIFAارزيابی خانواده کاليفرنيا)

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1334 

45 

معصومه شاه 
کارشناسی ارشد  محمدی

 روانشناسی بالينی

ی رفتاری و بيش فعال –رابطه  سيستم های مغزی 

بزرگسالی با کيفيت زندگی در  سوء مصرف 

 کنندگان مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 راهنما علوم و تحقيقات قزوين

1334 

41 

 سعيد قدرتی

کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

کارکرد زندگی روزمره مدل معادلات ساختاری 

افراد مبتلا به ايدز بر اساس کيفيت زندگی، 

های خانواده و تصميم گيری پرخطر، نقش

 نگری آيندهحافظه

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1334 

47 
صادق فلاح 

 تفتی
کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

 کارکرد خانواده، سيستم فعال ساز رفتاری و رفتار

 زا در نوجوانان، نقش ميانجی هويتمشکل

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 مشاور

1334 
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41 

احسان نيک 
کارشناسی ارشد  منش

 خانواده درمانی

رابطه کارکرد خانواده با سوء مصرف مواد در 

ای انسجام يا آشفتگی نوجوانان: نقش واسطه

 هويت

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 مشاور شهيد بهشتی

1334 

43 

 ايرج مختارنيا
کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

رابطه ويژگی های شخصيتی و نگرش به اعتياد 

با گرايش به رفتارهای پرخطردر بين نوجوانان: 

 با ميانجی گری نقش تعارضات خانواده

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 مشاور شهيد بهشتی

1334 

50 

آزاده 
کارشناسی ارشد  نامداری

 خانواده درمانی

عوامل حفاظت کننده و خطر ساز مصرف سيگار 

بين نوجوانان با تاکيد بر عوامل خانوادگی، 

 اجتماعی، فردی و گروه همسالان

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 راهنما شهيد بهشتی

1334 

51 

ابراهيم            
 آمره

کارشناسی ارشد 

روانشناسی 

 عمومی

 -عصبهای بالينی و بررسی همبسته

روانشناختی نااگاهی از اختلال روانی در بيماران 

 سايکوتيک ناشی از متاآمفتامين

 دانشگاه تربيت مدرس

 مشاور

1333 

52 

کارشناسی ارشد  اميد امانی

 روانشناسی بالينی

 کودک

اثربخشی توانبخشی شناختی کارکردهای اجرايی 

زندگی و اميد نوجوانان بر بهبود کيفيت 

 سرطان خونيافته از درمان

دانشکده روانشناسی و علوم 

 مشاور تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی

1333 

53 

طهرانچی 
کارشناسی ارشد  مريم

 مشاوره خانواده

مقايسه شيوه های فرزند پروری، حمايت 

اجتماعی ادراک شده و ناگويی هيجانی در زنان 

 و مردان معتاد و غير معتاد

دانشکده روانشناسی و علوم 

 راهنما تیدانشگاه شهيد بهشتربيتی 

1333 

54 
مريم نننت 

 پيشه
کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

شناخت پديده فرار از خانه: کاوشی در تجارب 

  زيسته دختران کانون اصلاح و تربيت

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1335 

55 

فريبا ابراهيم 
کارشناسی ارشد  بابايی

 خانواده درمانی

ارائه مدل پيش بينی تصميم گيری پرخطر در 

افراد مبتلا به ايدز بر اساس سبک زندگی، کارکرد 

خانوادگی، شواهد رفتار پرخطر و عملکرد 

 عصب شناختی

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1333 

51 

فائزه 

السادات 

 اجاق

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

ک کود -با رويکرد والداثر بخشی بازی درمانی 

بر تجربه هيجان های منفی) اضطراب، افسردگی 

 و خشم( در کودکان مبتلا به سرطان

 ،روانشناسی بالينیگروه 

يد شهدانشگاه علوم پزشکی 

 بهشتی

 مشاور

1333 

57 

 راضيه لطفی
دکتری تخصصی 

 روانشناسی

رابطه علی ميان استرس وخارش مزمن در 

ل ميانجی گری عوامبيماريهای التهابی پوست با 

 روانی و اجتماعی

 دانشگاه، روانشناسیگروه 

 مشاور پيام نور

1333 

51 

مهرداد 

 حامدنيا

کارشناسی ارشد 

خانواده درمانی 

 پرديس

 های گرايش به مصرفبررسی پيش بينی کننده

 مواد مخدر براساس مدل پريسد

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 مشاور شهيد بهشتی

1333 
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53 

کارشناسی ارشد  نبايگاکيميا 

مشاوره خانواده 

 پرديس

اثر بخشی آموزش رفتار درمانی ديالکتيک بر 

کاهش علايم ناگويی هيجانی ،نشانگان استرس و 

 2علايم ديابت در مبتلايان به ديابت نوع 

دانشکده روانشناسی و علوم 

 مشاور تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی

1333 

10 

سميه 

کارشناسی ارشد  سعيدی

 خانواده درمانی 

 بررسی رابطه مولفه های زيستی هيجانات منفی

و سبک زندگی با کژکنش کاری جنسی در 

: نقش  CHFبيماران دارای نارسايی قلبی مزمن 

 واسطه ای تعاملات زناشويی

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1333 

11 

هديه مجيدی 

 تهرانی
کارشناسی ارشد 

خانواده درمانی 

 پرديس

نقش ميانجی گر راهبردهای کنترل شناختی و 

پيامد سرطان در رابطه تجارب بدست آمده از 

بيماری و کيفيت زندگی نوجوانان بهبود يافته از 

 سرطان

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1333 

12 
مهتاب 

 بازياری

دکتری تخصصی 

 روانشناسی

 اجتماعی –روانی -تحليل مسير عوامل زيستی

 پيش بينی کننده ابتلا به بيماريهای پوستی

 دانشگاه، روانشناسیگروه 

 پيام نور
 مشاور

1333 

 ليلی ترکمان 13

کارشناسی ارشد 

مشاوره خانواده 

 پرديس

رابطه بين سبک های فرزند پروری، سبک های 

دلبستگی و دشواری در تنظيم هيجان با تمايل 

 جنسی

دانشکده روانشناسی و علوم 

 مشاور تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی

1333 

14 
مهتاب 

 عسگری

کارشناسی ارشد 

خانواده درمانی 

 پرديس

 و مقايسه علائم روانشناختی،رضايت زناشويی

قبل و بعد از انجام متاهل عملکرد جنسی زنان 

: نقش تعديل کنندگی عزت اعمال جراحی زيبايی

 نفس

خانواده دانشگاه پژوهشکده 

 شهيد بهشتی
 مشاور

1333 

 هما صالحی 15

کارشناسی ارشد 

مشاوره خانواده 

 پرديس

مقايسه ی کيفيت خواب، سبک زندگی افراد و 

عملکرد خانواده در بين بيماران ديابتيک نوع دو 

 و افراد عادی

دانشکده روانشناسی و علوم 

 مشاور تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی

1333 

11 
حسن فاطمه 

 آبادی

کارشناسی ارشد 

 مشاوره خانواده 

مقايسه نگرش های ناکارآمد، اهمال کاری و 

سبک های تصميم گيری در معتادان مرد متأهل 

 دارای سابقه عود و در مرحله پاکی

دانشکده روانشناسی و علوم 

 مشاور تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی

1333 

 سميه دهقانی 17
کارشناسی ارشد 

 نیباليروانشناسی 

رواندرمانی ديالکتيکی بر رفتار  اثربخشی

تکانشگرانه افراد چاق جهت کاهش وزن وحفظ 

 وزن متناسب

 ،روانشناسی بالينیگروه 

يد شهدانشگاه علوم پزشکی 

 بهشتی

 مشاور

1333 

11 

کارشناسی ارشد  عاطفه نظری

خانواده درمانی 

 پرديس

مدل کيفيت زندگی مبتنی بر عوامل پزشکی ، 

خانوادگی در زنان مبتلا به سرطان پستان فردی و 

 : نقش تعديل کنندگی روش مقابله زوجی همسر

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 راهنما شهيد بهشتی

1333 

 حبيبه خلقی 13
کارشناسی ارشد 

 مشاوره مدرسه

 یمقابله ا یو راهبردها یاجتماع یرابطه مهارتها

 یدينوجوانان: ناام یبا افسردگ

روانشناسی و علوم دانشکده 

 تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی
 مشاور

1332 
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 مژگان دلايی 70

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی
بررسی ارتباط انسجام و انعطاف پذيری خانواده 

 دپروریو استرس فرزن  با سبک های والدينی

 ،روانشناسی بالينیگروه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 ساوه

 1332 مشاور

71 
 مصطفی

 اکبرپور

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

مقايسه اثربخشی طرحواره درمانی و رفتار 

درمانی ديالکتيکی بر بهبود علايم بيماران مبتلا به 

 افسرده خويی

 ،روانشناسی بالينیگروه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 ساوه

 1332 مشاور

 طيبه کاوه ای 72

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

-پيش بينی رضايت شغلی بر اساس باورهای 

خودکارآمدی، خودکارآمدی تدريس و سطح 

 نيازهای معلمان استثنايی

 ،روانشناسی بالينیگروه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 ساوه

 1332 مشاور

 مهناز کاظمی 73

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی
 ایهسنخ و تايميا الکسی بين رابطه بررسی

 افسرده افراد در Dو C شخصيتی

 ،روانشناسی بالينیگروه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 ساوه

 1332 راهنما

 ناديا کهيانی 74

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

مقايسه باورهای غير منطقی وابعاد شخصيتی 

هگزاکو در افراد معتاد افراد معتاد تحت درمان 

 متادون وافراد بهنجار

 ،روانشناسی بالينیگروه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 ساوه

 1332 راهنما

75 
هاله هادی 

 پور

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

پيش بينی کيفيت زندگی بر اساس ابعاد 

شخصيتی نئو و هيحانات مثبت و منفی در افراد 

 سرطانی

 ،روانشناسی بالينیگروه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 ساوه

 1332 راهنما

 ژاله حبيبی 71
کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

مديريت شناختی رفتاری   بررسی اثر بخشی

استرس بر کيفيت زندگی زنان دارای سرطان 

پستان در مرحله تحت شيمی درمانی  در مقايسه 

 با مرحله پس از تشخيص 

 ،روانشناسی بالينیگروه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 ساری
 راهنما

1332 

77 
 مرضيه

 نوروزپور

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

بررسی نيمرخ شخصيتی نوجوانان بر اساس 

در وضعيت های مختلف  MMPI-Aپرسشنامه 

 هويتی

 

 ،روانشناسی بالينیگروه 

ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

 مشاور

1332 

71 
   محمدرضا                             

 صيرفی

دکتری تخصصی 

روانشناسی 

 سلامت

عوامل روان شناختی مواثر بر بيماری عروق 

کرونر قلب : نقش ميانجيگری واکنش های 

 فيزيولوژيک و رفتارهای وابسته به سلامت

 دانشگاه، روانشناسیگروه 

 مشاور واحد کرج-آزاد اسلامی

1332 

 شيما تمنايی 73
دکتری تخصصی 

 روانشناسی بالينی

مقايسه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذيرش 

و تعهد با گروه درمانی شناختی در بيماران مبتلا 

 به اختلال افسردگی اساسی

 ،روانشناسی بالينیگروه 

ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 

 مشاور

1332 
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خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

10 

پری السادت 

حاجی 

 سيدجوادی

دستيار 

 یپزشکروان
جهت  PEACEبررسی روايی وپايايی آزمون 

ارزيابی نقائص کارکردهای شناختی افراد با سواد 

 وبی سواد سالمند ايرانی

ی ، پزشکروانگروه 

 دانشگاهبيمارستان روزبه، 

علوم پزشکی و خدمات 

 تهرانبهداشتی درمانی 

 مشاور

1332 

11 
 نسيم

 موسوی

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

وجهی  چند ۀهای پرسشناممقياس ۀمقايس

نوجوانان در نوجوانان ساکِن -سوتامينه شخصيتی

 آموزان مدارسکانون اصلاح و تربيت با دانش

ی ، پزشکروانگروه 

ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

 مشاور

1332 

12 
بهاره 

 اسکندری

کارشناسی ارشد 

 روانشناسی بالينی

 کودک

های ای سبکاثربخشی راهبردهای مداخله

مبتنی بر الگوی دان؛ بر کاهش  حسی پردازش

اتيسمِ کودکان اتيستيک، خودکارآمدی  علائم

 والدگری و رابطه والد کودک

دانشکده روانشناسی و علوم 

 تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی
 مشاور

1332 

13 
يعقوب 

 وکيلی

دکتری تخصصی 

 روانشناسی بالينی

اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در 

با دارو درمانی و ترکيب اين دو درمان بر  مقايسه

 لیعم-اختلال وسواس فکریبيماران مبتلا به 

 ،روانشناسی بالينیگروه 

ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

 مشاور

1332 

 جميل ليلی 14

کارشناسی ارشد 

روانشناسی 

 بالينی

مدل يابی سلامت روانی از ديدگاه روانپويشی: 

رابطه روابط ابژه، توانمندی ايگو، مکانيزم های 

 سلامت روان بادفاعی 

 ،روانشناسی بالينیگروه 

ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

 مشاور

1331 

15 
فاطمه 

 جعفرزاده

دکتری تخصصی 

 بهداشت باروری

تبيين نيازهای زوجهای نابارور: ساخت و 

اعتباريابی ابزار نيازسنجی مبتنی بر رويکرد 

 ترکيبی اکتشافی متوالی

دانشکده پرستاری و مامايی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 مشاور

1331 

11 

 سعيد ايمانی

دکتری تخصصی 

روانشناسی 

 بالينی

مقايسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن 

رايج در کاهش برخی عوامل  هایآگاهی با درمان

 خطر عود سوء مصرف مواد افيونی

 ،روانشناسی بالينیگروه 

ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

 مشاور

1331 
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17 

 آلا قپانچی

کارشناسی ارشد 

روانشناسی 

 بالينی

بررسی مضمون مرکزی ارتباط تعارضی و سبک 

روابط موضوعی در بيماران مبتلا به اختلال 

 آن با افراد غيرافسرده افسردگی اساسی و مقايسه

 ،روانشناسی بالينیگروه 

ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

 مشاور

1331 

11 

 فهيمه

احمديان 

 ورگهان

کارشناسی ارشد 

روانشناسی 

 بالينی

نقش ابعاد کمال گرايی و راهبردهای تنظيم 

هيجانی  در پيش بينی شدت اضطراب و 

 افسردگی دانشجويان

 

 ،روانشناسی بالينیگروه 

ران، ی تهپزشکروانتويانست

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 ايران

 مشاور

1331 

13 

 شفيعیفايزه 
کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

دختر و نقش آن در تصور از -کيفيت رابطه پدر

خود ، ميزان تاب آوری و رضايتمندی زناشويی 

 زنان متاهل

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 مشاور شهيد بهشتی

1331 

30 

صالحه 

 مرتضی نيا
کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

-گروه اقداممقايسه طرحواره و دلبستگی در سه 

کنندگان به خودکشی، مبتلايان به افسردگی و 

 افراد عادی

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 مشاور شهيد بهشتی

1331 

31 

 مونا ملکيان

کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

رابطه صميميت و رضايت زناشويی با ميزان 

بهبودی و کاهش سطح درد در بيمارانی که 

متقابل جراحی ديسک کمر دارند: نقش 

 متغيرهای روانشناختی بيمار و همسر

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1331 

32 
کارشناسی ارشد  مريم طالبی

 خانواده درمانی

هنجاريابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه 

 فرم کودکان و نوجوانان-پنج عاملی شخصيت

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1331 

33 
سمانه 

 عابدينی

کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر 

 سازگاری کودکان مبتلا به سرطان

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 مشاور

1331 

34 
سهيلا ملک 

 مختاری

کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

نقش ناسازگاری زناشويی و افسردگی زنان: 

 سرکوبگری -ميانجی خود

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1331 

35 
سولماز 

 فرمان فرما

کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

تعيين پيش بينی کننده های خطر ابتلا به ايدز در 

 زنان معتاد

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 راهنما

1331 

31 

 زهرا نوری
 کارشناسی ارشد

 مشاوره مدرسه

رابطه طرحواره های ناسازگار اوليه و باورهای 

 فراشناختی با احتمال عود در معتادان

دانشکده روانشناسی و 

علوم تربيتی دانشگاه شهيد 

 بهشتی

 مشاور

1331 

37 

 زهرا صالحی
کارشناسی ارشد 

 مشاوره مدرسه

 با شيفتگی وخود هيجانی هوش رابطه

 نوجوانان در پرخاشگری

روانشناسی و  دانشکده

علوم تربيتی دانشگاه شهيد 

 بهشتی

 مشاور

1331 
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31 

مهين پاک 

 زاديان
کارشناسی ارشد 

 مشاوره خانواده

مقايسه ی نقش طرحواره های ناسازگار اوليه و 

ناهمخوانی خودها در صميميت زناشويی زنان 

 متأهل سازگار و ناسازگار

دانشکده روانشناسی و 

علوم تربيتی دانشگاه شهيد 

 بهشتی

 مشاور

1331 

33 

سيد هادی 

سيد علی 

 تبار

کارشناسی ارشد 

 مشاوره خانواده

مقايسه ميزان رضايت زناشويی و نگرش به 

روابط فرازناشويی در مردان متاهل با سابقه و 

 بدون سابقه روابط پيش از ازدواج

دانشکده روانشناسی و 

علوم تربيتی دانشگاه شهيد 

 بهشتی

 مشاور

1331 

100 

 اکبریفاطمه 
کارشناسی ارشد 

 خانواده درمانی

تعيين نقش تعديل کننده ی رضايت زناشويی در 

رابطه ی بين فاجعه سازی همسر از درد و علايم 

 افسردگی در بيماران مبتلا به درد مزمن

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 مشاور شهيد بهشتی

1331 

101 

 فاطمه

کارشناسی ارشد  ميرشاه ولد                

 مشاوره خانواده

ساختار عاملی مقياس استرس مبتنی بر انتظارات 

تحصيلی در  نوجوانان شامل دو بخش انتظارات 

والدين و معلمين و انتظارات شخص از خود در 

 دانش آموزان تيزهوش و عادی

دانشکده روانشناسی و علوم 

 تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی
 مشاور

1331 

102 

 رقيه هاشمی
ارشد کارشناسی 

 خانواده درمانی

های شده و طرحوارهنقش فرزندپروری ادراک

بينی سطح خشم در اوليه در پيش ناسازگار

 بيماران سرطانی

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 مشاور شهيد بهشتی

1331 

103 

معصومه 

 حيدری
 کارشناسی ارشد

 روانشناسی بالينی

رابطه سبک های دلبستگی با اقدام به خودکشی 

افراد مصرف کننده و بدون مصرف مواد: نقش در 

 ميانجی نقص در تنظيم هيجانی

 ،روانشناسی بالينیگروه 

يد شهدانشگاه علوم پزشکی 

 بهشتی

 مشاور

1331 

104 

 رضا سويزی
 کارشناسی ارشد

 روانشناسی بالينی

های دفاعی و صفات شخصيتی در اختلال مکانيزم

 وابستگی به مواد

 ،روانشناسی بالينیگروه 

يد شهدانشگاه علوم پزشکی 

 بهشتی

 مشاور

1331 

105 
کارشناسی ارشد  اسد اکبری

 خانواده درمانی

بررسی رابطه ويژگی های شخصيتی و افکار 

 نقش ميانجی کار کرد خانواده خودکشی:

پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهيد بهشتی
 مشاور

1331 

101 
محمد علی 

 تقی زاده

کارشناسی ارشد 

 خانوادهمشاوره 

رابطه ارزش های انسانی و هويت قومی با 

 بهزيستی ذهنی در دانشجويان اقوام ايرانی 

دانشکده روانشناسی و علوم 

 تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی
 مشاور

1331 

107 

علی 

 سروستانی                                             
کارشناسی ارشد 

 مشاوره خانواده

و تصويربدنی مردان  مقايسه رضايت جنسی

متاهل با و بدون اعتياد به مت آمفتامين) شيشه( 

 و ترياک

دانشکده روانشناسی و علوم 

 مشاور تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی

1331 

101 

فاطمه 

 رحمتيان

کارشناسی ارشد 

روانشناسی 

 عمومی

نقش ادراک فرد از والد گری پدر بر شکل گيری 

دفاعی: نقش روابط موضوعی و مکانيزم های 

 تعديل کنندگی جنسيت

دانشکده روان شناسی و 

علوم تربيتی دانشگاه علامه 

 طباطبايی

 مشاور

1331 

 

 



 61 

 سوابق بالينی و کلينيکی
 1/10/1334تا   1/10/1334از تاريخ  -مشاوره فردی و زوجی  درمانگر مرکز بهداشت صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران: -1

 1/7/1335تا  1/7/1333از تاريخ  -: مشاوره فردی و زوجی روانشناختی کيهاندرمانگر مرکز خدمات  -2

   7/1333تا / 1/7/1330از تاريخ  -: مشاوره فردی و زوجی درمانگر کلينيک خانواده وکودک، دانشگاه شهيد بهشتی -3

 30/3/1331تا  1/10/1330از تاريخ  -: مشاوره فردی و زوجی درمانگر مرکز خدمات مشاوره بنياد شهيد -4

 30/12/1331تا  1/7/1330از تاريخ  -: مشاوره فردی و زوجی ای دانشگاه علوم پزشکی تهراندرمانگر مرکز خدمات مشاوره -5

تاريخ  زا -مداخلات روانشناختی دانشگاه استکهلم، سوئدکلينيک  -فردی و گروهی رفتار سالم در نوجوانان: مشاوره کارورزی بالينی -1

 30/10/1313تا  1/2/1313

تاريخ  زا -درد بيمارستان سيناکلينيک  پلی -های مزمنفردی رفتار درمانی شناختی مديريت درد در بيماری: مشاوره کارورزی بالينی -7

 30/1/1311تا  1/2/1311

تا  1/7/1317تاريخ  زا -مرکز ملی اعتياد اينکاس ترک اعتياد کلينيک -فردی مصاحبه انگيزشی اعتياد: مشاوره کارورزی بالينی -1

30/12/1317 

 

 دانشگاهی يهاو کنگره هاشيهماسوابق همکاري علمی در 
 انجمن علمی روانشناسی ايرانتهران، ، 1331ابان  25الی  23. تاريخ کنگره انجمن روانشناسی ايران ششمين علمی أتيهعضو کميته  .1
 دانشگاه علوم پزشکی ايرانتهران، ، 1331شهريور  24الی  22دبير پنل اعتياد و معنويت يازدهمين کنگره دانش اعتياد. تاريخ  .2
انجمن علمی روانشناسی تهران، ، 1334ارديبهشت  17الی  15. تاريخ مين کنگره انجمن روانشناسی ايرانپنج علمی أتيهعضو کميته  .3

 ايران
 شهيد پزشکی اصفهان، اصفهان ، دانشگاه1333فروردين  25الی  23سراسری روان شناسی سلامت. تاريخ کنگره  علمی أتيهعضو کميته  .4
 ، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران1332بهمن  30الی  23سراسری روان شناسی کودک و نوجوان. تاريخ کنگره  اولين رييسه أتيهعضو  .5
 ايرانانجمن علمی روانشناسی تهران، ، 1331اسفند 3الی  1. تاريخ چهارمين کنگره انجمن روانشناسی ايران علمی أتيهعضو کميته  .1
، محک، موسسه خيريه 1331آذر11الی  15علمی نخستين کنگره روانشناختی کودکان مبتلا به سرطان در ايران. تاريخ  أتيهعضو کميته  .7

 حمايت از کودکان سرطانی
، مرکز مطالعات و 1330آذر  21. تاريخ چهارمين جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مديريت شهری علمی أتيهعضو کميته  .1

 ريزی شهر تهراننامهبر
 ، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتی1330آذر  1زنان سرپرست خانوار. تاريخ  علمی همايش ملی أتيهعضو کميته  .3

 3های روانشناسی بالينی در ايران. تاريخ سومين کنگره سراسری پژوهش و هيات رئيسه کميته اختلالات طبی علمی أتيهعضو کميته  .10
 ، انجمن علمی روانشناسی بالينی ايران1330اسفند5الی 

 ، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتی1330آذر  27همايش نوانديشی دينی. تاريخ چهارمين  علمی أتيهعضو کميته  .11
دانشگاه شهيد ، پژوهشکده خانواده، 1330اسفند 5الی  3ی در ايران. تاريخ هنر درمانعلمی سومين کنگره سراسری  أتيهعضو کميته  .12

 بهشتی
، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهيد 1311آذر  1الی  5ی در ايران. تاريخ هنر درمانعلمی دومين کنگره سراسری  أتيهعضو کميته  .13

 بهشتی
ی و علوم روان شناسدانشکده  1311ارديبهشت  24و  23ی ايران. روان شناسعلمی اولين همايش علمی دانشجويان  أتيهعضو کميته  .14
 ربيتی دانشگاه تهرانت
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 هاي آموزشیسوابق شرکت در کارگاه

 تاريخ مدرس برگزار کننده عنوان رديف

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 الکترونيک 2

واحد آموزش از راه دور دانشگاه 

 انيستيتو-علوم پزشکی تهران

مجموعه -روانپزشکی تهران

 کارگاه انديشه

25/10/1330 دکتر ريتا مجتهد زاده  

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 تحقيقات وفناوری 
 دانشگاه علوم پزشکی ايران

 دکتر کشت کار
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهر  11-30
31 

 فراتحليل 1
معاونت تحقيقات وفناوری 

ايراندانشگاه علوم پزشکی   

 دکتر کشت کار
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهر  11-30
31 

 

 آموزشی به عنوان مجري يهاکارگاهاجراي 

 تاريخ برگزار کننده عنوان رديف

 spssکارگاه مقدماتی  1
مرکز دانش افزايی تخصصی دانشکده روان شناسی 

 و علوم تربيتی دانشگاه تهران
 11خرداد 

 spssکارگاه پيشرفته  2

استعداد درخشان دانشگاه تهران به همکاری  دفتر

معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی دانشکده 

 روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران

 17خرداد 

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

 شهر تهران 1
 17زمستان
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 spssکارگاه پيشرفته  4
افزايی تخصصی دانشکده روان شناسی مرکز دانش 

 و علوم تربيتی دانشگاه تهران
 11زمستان 

 spssکارگاه مقدماتی  5

ی بالينی ايران با همکاری روان شناسانجمن علمی 

ی پزشکروان توين انستمرکز تحقيقات بهداشت روا

 دانشگاه علوم پزشکی تهران -تهران

 11زمستان 

 spssکارگاه پيشرفته  1

ی بالينی ايران با همکاری روان شناسانجمن علمی 

ی پزشکروان توين انستمرکز تحقيقات بهداشت روا

 دانشگاه علوم پزشکی تهران-تهران

 11زمستان 

 31آبان  دانشکده پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش کارگاه آموزشی پروپوزال نويسی 7

 کارگاه آمار و روش تحقيق  1
 تويانست –آموزشی و پژوهشی  قطب علمی،

 ی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکروان

ارديبهشت 

32 

3 
شيوه نگارش پروپوزال های دانشجويی و طرح های 

 تحقيقاتی

 معاونت پژوهشی -ی تهرانپزشکروان تويانست

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهمن -دی

32 

 افزار هایآمار و روش تحقيق سطح يک با تاکيد بر نرم  10

SPSS- MEDCALC- LISREL 

 معاونت پژوهشی -ی تهرانپزشکروانتويانست

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهمن -دی

32 

 پژوهشی-نويسی علمی مقاله اصول 11
 معاونت پژوهشی -ی تهرانپزشکروانتويانست

 دانشگاه علوم پزشکی تهران
 32اسفند 

12 
 رفتاری بر اساسشيوه های سنجش و اندازه گيری مشکلات 

 سيستم ايشنباخ
CBCL 

سازمان نظام روانشناسی و  -معاونت آموزشی

 اسلامی ايران یمشاوره جمهور
 33آبان 

13 
Short Course  

in screening and diagnosis of adolescent 

psychopathology: MMPI-A 

سازمان نظام روانشناسی و  -معاونت آموزشی

 مشاوره جمهوری اسلامی ايران
 33بهمن 

14 
شيوه های سنجش و اندازه گيری مشکلات رفتاری بر اساس 

 سيستم ايشنباخ
CBCL 

سازمان نظام روانشناسی و  -معاونت آموزشی

 مشاوره جمهوری اسلامی ايران
 33 بهمن

15 
-دانشگاه علوم پزشکی مازندران -معاونت آموزشی ساخت و هنجاريابی آزمون های روانشناختی

 ساری
 33اسفند 

 آمار و روش تحقيق سطح يک با تاکيد بر نرم افزار های 11

SPSS- MEDCALC- LISREL 
 موسسه روانشناختی اکسير

ارديبهشت 

34 

17 

تدريس آموزش خانواده و مصاحبه انگيزشی در دوره 

آموزش کوتاه مدت حرفه ای درمان های سوء مصرف مواد 

 مخدر ويژه پزشکان

 پژوهشی معاونت -ی تهرانپزشکروان تويانست

 دانشگاه علوم پزشکی ايران

ارديبهشت 

34 

11 
تدريس مصاحبه انگيزشی در دوره آموزش کوتاه مدت حرفه 

 ای درمان های سوء مصرف مواد مخدر ويژه پزشکان

 معاونت پژوهشی -ی تهرانپزشکروان تويانست

 دانشگاه علوم پزشکی ايران
 34مرداد 
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13 
کوتاه مدت حرفه تدريس آموزش خانواده در دوره آموزش 

 ای درمان های سوء مصرف مواد مخدر ويژه پزشکان

 معاونت پژوهشی -ی تهرانپزشکروان تويانست

 دانشگاه علوم پزشکی ايران
 34مرداد 

 34مرداد  موسسه روانشناختی اکسير ISIبرای مجلات  APAنويسی  مقاله اصول 20

 هایآمار و روش تحقيق سطح يک با تاکيد بر نرم افزار  21

SPSS- MEDCALC- LISREL 
 34آذر  موسسه روانشناختی اکسير

 با تاکيد بر نرم افزار های دوآمار و روش تحقيق سطح  22

SPSS- MEDCALC- LISREL 
 34دی  موسسه روانشناختی اکسير

23 
-دانشگاه علوم پزشکی مازندران -معاونت آموزشی ساخت و هنجاريابی آزمون های روانشناختی

 ساری

ارديبهشت 

35 

 آمار و روش تحقيق سطح يک با تاکيد بر نرم افزار های 24

SPSS- MEDCALC- LISREL 
 موسسه روانشناختی اکسير

ارديبهشت 

35 

 آمار و روش تحقيق سطح دو با تاکيد بر نرم افزار های 25

SPSS- MEDCALC- LISREL 
 موسسه روانشناختی اکسير

ارديبهشت 

35 

21 
در بحران طلاق  و مداخلات بالينیاصول مصاحبه آموزش 

 مراکز خصوصی کل کشوراجتماعی  برای مددکاران 

گروه مطالعات و راهبری برنامه های اجتماع محور 

معاون امور  -در دفتر توانمندسازی خانواده و زنان

 اجتماعی سازمان بهزيستی کشور

ارديبهشت 

35 

27 
آموزش اصول مصاحبه و مداخلات بالينی در بحران طلاق 

 : دوره مقدماتیبرای روانشناسان 

تان اس -معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور

 ايلام

ارديبهشت 

35 

21 
 های افزار نرم بر تاکيد با يک ســطح تحقيق روش و آمار

SPSS- MEDCALC- LISREL 

ــتيتو ــکیروان انس ــی معاونت -تهران پزش  پژوهش
 ايران پزشکی علوم دانشگاه

 35 تير

23 
ــطح تحقيق روش و آمار  های افزار نرم بر تاکيد با دو س

SPSS- MEDCALC- LISREL 

ــتيتو ــکیروان انس ــی معاونت -تهران پزش  پژوهش
 ايران پزشکی علوم دانشگاه

 35 تير

30 
ــتيتو کارگاه فراترکيب در مطالعات کمی و کيفی ــکیروان انس ــی معاونت -تهران پزش  پژوهش

 ايران پزشکی علوم دانشگاه
 35 تير

31 
آموزش اصول مصاحبه و مداخلات بالينی در بحران طلاق 

 : دوره مقدماتیبرای روانشناسان

تان اس -معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور

 کردستان
 35مرداد 

32 
آموزش اصول مصاحبه و مداخلات بالينی در بحران طلاق 

 پيشرفتهبرای روانشناسان : دوره 

تان اس -معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور

 ايلام
 35مرداد 

33 
آموزش اصول مصاحبه و مداخلات بالينی در بحران طلاق 

 دوره مقدماتیبرای روانشناسان : 

ان است -کشورنيروی انتظامی  معاون امور اجتماعی 

 زنجان
 35 شهريور

34 
آموزش اصول مصاحبه و مداخلات بالينی در بحران طلاق 

 برای روانشناسان : دوره پيشرفته

تان اس -معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور

 کردستان
 35شهريور 

35 

مداخلات بالينی پايه و پيشرفته در بحران طلاق برای 

اجتماعی مراکز خصوصی سازمان بهزيستی : دوره مددکاران 

 مقدماتی

 35شهريور  معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور
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31 

مداخلات بالينی پايه و پيشرفته در بحران طلاق برای 

مددکاران اجتماعی مراکز خصوصی سازمان بهزيستی : دوره 

 پيشرفته

 35 شهريور معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور

31 

مداخلات بالينی پايه و پيشرفته در بحران طلاق برای 

مددکاران اجتماعی مراکز خصوصی سازمان بهزيستی : دوره 

 مقدماتی

 31شهريور  معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور

 مهارت های مقابله های در حوزه زنان آسيب ديده اجتماعی 37
تان اس -کشورمعاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی 

 کردستان
 31دی ماه 

31 
واصول مصاحبه انگيزشی در طلاق برای روانشناسان : دوره 

 مقدماتی
 31بهمن  شاهاستان کرمانسازمان بهزيستی  پيشگيریمعاون 

 
 پايان نامه:

پيشگيری از سوء مصرف مواد در نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز و  موضوع پايان نامه دکتری تخصصی: طراحی و آزمون مدل .1

. به راهنمايی دکتر بشارت از دانشگاه تهران، و مشاوره دکتر بهرامی و همسالانی اواسطهه و محافظت کننده خانوادگی: نقش تعديل کنند

 (1330)د سوئ ردر از دانشگاه استکهلم-دکتر رستمی از دانشگاه تهران، و خانم دکتر لورا فرر

استفاده از لگاريتم  يی برای پيش بينی مشکلات رفتاری کودکان دوقلو از روی زيگوزيتی باالگوارائه »موضوع پايان نامه کارشناسی ارشد:  .2

دانشگاه  زا شنباخيابه راهنمائی دکتر دلاور از دانشگاه علامه طباطبائی و مشاوره آقايان دکتر بشارت از دانشگاه تهران و پروفسور  «خطی

 (1315)ی ورمونت امريکا. دانشگاه علامه طباطباي

 (1312)ن دانشگاه تهرا . به راهنمايی دکتر بشارت.«دوقلوهادلبستگی در  یهاسبکبررسی » :موضوع پايان نامه کارشناسی .3

 
 پژوهشی خارجی:قرار داد هاي 
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م مصاحبه بالينی نيمه ساختار يافته برای کودکان ونوجوانان فر»برای ترجمه  عقد قرارداد با پروفسور ايشنباخ از دانشگاه ورمونت امريکا .1

از انگليسی به  «(Semistructured Clinical Interview for Children & Adolescents -SCICAسال ) 1-11پروتکل سنين 

 فارس

Language  LDSماهه ) 11-35بررسی رشد زبان برای سنين  »برای ترجمه  قرارداد با پروفسور ايشنباخ از دانشگاه ورمونت امريکا .2

Development Survey-)» از انگليسی به فارس 

 Child Behavior)1-11پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان »برای ترجمه  نباخ از دانشگاه ورمونت امريکاشقرارداد با پروفسور اي .3

Checklist -CBCL)» از انگليسی به فارس 

 Youth Self)11-11پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان »برای ترجمه  پروفسور ايشنباخ از دانشگاه ورمونت امريکاقرارداد با  .4

Report -YSR)» از انگليسی به فارس 

 The Minnesotaپرسشنامه اختلالات روانی» برای ترجمه و هنجاريابی قرارداد با پروفسور بوچارد از دانشگاه مينوسوتای امريکا .5

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

 «PSIنيآبد یسترس فرزند پرورا»ی ابيرای ترجمه و هنجارب e Psychological Assessment Resourcهعقد قرارداد با موسس .1

 از انگليسی به فارسی

 ی به فارسازانگليس نسخه کوتاه شدهپرسشنامه مشکلات رفتاری »برای ترجمه  قرارداد با پروفسور ايشنباخ از دانشگاه ورمونت امريکا .7

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

 سی به فارساز انگلي نسخه کوتاه شدهپرسشنامه مشکلات رفتاری »برای ترجمه  قرارداد با پروفسور ايشنباخ از دانشگاه ورمونت امريکا .1

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

 
 :و آموزشی پژوهشی تهيه و کارگردانی فيلم

با  «با توجه به نظريه اسکينر یامشاهدهشرطی سازی کبوتر در دو موقعيت شرطی سازی کنشکر و »حيوانی  یروان شناس یهاشيآزما .1

 بالينی دانشگاه تهران، دکتر ايروانی و دکتر زمانی   یروان شناسهمکاری شبکه چهار صدا و سيما و زير نظر اساتيد محترم گروه 

وان ر، استاد محترم گروه نيپور حسزير نظر دکتر  «با توجه به نظريه شناختی پياژه 5-1کل گيری مفاهيم عدد و حجم در کودکان ش» .2

 گاه تهرانبالينی دانش یشناس

 

 هاي فنی: گزارش
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مرکز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابی آموزشی سازمان  :(GRE, MFAT) آموختگاندانش های جامعآزمون تهيه و تدوينگزارش فنی:  .1

 (1312)سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

سازمان سنجش  ،یسنجروانو  یآزمون سازدفتر  :1313سوالات دروس عمومی آزمون سراسری  مجموعهبررسی و تحليل  گزارش فنی: .2

 آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

آزمايشی علوم تجربی، رياضی  یهاگروهدر  3131ی سوالات دروس اختصاصی آزمون سراسر مجموعهبررسی و تحليل  گزارش فنی: .3

 ازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوریس ،یسنجروانو  یآزمون سازدفتر  فيزيک، علوم انسانی، هنر و زبان:


