
 رزومه علمی پژوهشی آقای دکتر علی اصغر اصغر نژاد

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و ریشه های والدینی در بیماران مبتال به اختالل هویت عنوان مقاله: 

  جنسی با گروه عادی

 حوزه )های( تخصصی: اختالل های هویت جنسی 

  بیانگر در بهبود پیامد درمان اعتیاد به مواد افیونی -بررسی اثربخشی درمان روان پویایی حمایتیعنوان مقاله: 

 د حوزه )های( تخصصی: اختالالت مربوط به مصرف موا

  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب و افسردگی افراد با ناتوانی جسمیعنوان مقاله: 

 حوزه )های( تخصصی: افسردگی 

  مقایسه هوش هیجانی در سه گروه نابینا، کم بینا و عادیعنوان مقاله: 

 حوزه )های( تخصصی: هوش هیجانی 

  هیجانی کارکنان بانک مسکن رابطه بین سالمت روان و هوشعنوان مقاله: 

 روانشناسی سالمت  •حوزه )های( تخصصی: هوش هیجانی 

( برای عوارض روانی CAPS-1هنجاریابی مقیاس اجرایی بالینی اختالل استرس پس از ضربه )عنوان مقاله: 

  ناشی از جنگ

 حوزه )های( تخصصی: آزمونهای تشخیص بیماری 

ارتباط راهبردهای مقابله ای و سبک های اسنادی با خطر فرار از منزل در دختران نوجوان شهر عنوان مقاله: 

  مشهد

 اختالالت رفتار مخرب و کمبود توجه  •حوزه )های( تخصصی: نظریات محدود طیف شخصیت 

رابطه سرسختی روانشناختی و خودتاب آوری با سالمت روان در جوانان و بزرگساالن بازمانده عنوان مقاله: 

  زلزله شهرستان بم

 شناسی مثبت گرا روان •حوزه )های( تخصصی: روانشناسی سالمت 
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  ارتباط اختالل رفتاری سبک ها و راهبردهای مقابله ای در دانش آموزانعنوان مقاله: 

 حوزه )های( تخصصی: سایر اختالالت 

  سبک اسنادی بزهکاران دارای اختالل سلوک و مراقبان کانون اصالح و تربیتعنوان مقاله: 

 حوزه )های( تخصصی: اختالالت رفتار مخرب و کمبود توجه 

اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر پایه تفکر نظاره ای )ذهن آگاهی( و فعال سازی طرح واره عنوان مقاله: 

  های معنوی در پیش گیری از عود مصرف مواد افیونی

 حوزه )های( تخصصی: اختالالت مربوط به مصرف مواد 

  اثر محرومیت از پدر بر اختالل های رفتاری کودکان دبستانیعنوان مقاله: 

 اختالل انطباقی  •حوزه )های( تخصصی: سایر اختالالت 

  یمبتال به اختالل افسردگی اساسروانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی  -کارکردهای عصب عنوان مقاله: 

 حوزه )های( تخصصی: جنبه زیستی اختاللها 

ارزشیابی برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه روستایی شهرستان عنوان مقاله: 

  سنندج

 ی: روانشناسی سالمت حوزه )های( تخصص

  تاثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی در سالمت عمومی معلمانعنوان مقاله: 

 روانشناسی سالمت  •حوزه )های( تخصصی: هوش هیجانی 

  بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادیعنوان مقاله: 

 هوش هیجانی  •کودکان تیزهوش  •حوزه )های( تخصصی: خود و تالشهای آن 

  ای رابطه هوش هیجانی با سالمت روانی و پیشرفتمقایسهبررسی عنوان مقاله: 

 حوزه )های( تخصصی: هوش هیجانی 
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مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و ریش ههای والدینی آنها در مبتالیان به اختالل شخصیت عنوان مقاله: 

  اجباری و گروه غیربالینی -اجباری، اختالل وسواسی -وسواسی

 حوزه )های( تخصصی: اختالالت رفتار مخرب و کمبود توجه 

  عملکرد حافظه سرگذشتی در بیماران دچار اختالل شخصیت مرزیعنوان مقاله: 

 شناخت  •حوزه )های( تخصصی: اختالالت شخصیت 

  بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس وسواس مرگعنوان مقاله: 

 حوزه )های( تخصصی: آزمونهای تشخیص بیماری 

مقایسه طرح واره های ناسازگارانه اولیه بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی با بیماران افسرده عنوان مقاله: 

  غیر اقدام کننده به خودکشی و جمعیت غیربالینی

 شناخت  •خودکشی  •حوزه )های( تخصصی: افسردگی 

بررسی زضایتمندی بیماران روانی و خانواده هایشان از برنامه های بهداشت روان در مناطق عنوان مقاله: 

  روستایی

 حوزه )های( تخصصی: جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی 

رفتاری بر کمال گرایی، تأیید طلبی و عالیم افسردگی در بیماران مبتال  -اثربخشی درمان شناختی عنوان مقاله: 

  به اختالل د رد

 حوزه )های( تخصصی: اختالل شبه جسمی 

  کارکردهای شناختی قطعه پیشانی در نوجوانان مبتال به اختالل سلوکعنوان مقاله: 

 جنبه زیستی اختاللها  •حوزه )های( تخصصی: اختالالت رفتار مخرب و کمبود توجه 

  گرایی و تأییدخواهی در افسردگی بررسی الگوهای ذهنی طرحواره ای کمالعنوان مقاله: 

 حوزه )های( تخصصی: افسردگی 

  بررسی رابطه دعا و اضطراب در گروهی از دانش آموزان مدارس تهرانعنوان مقاله: 

 حوزه )های( تخصصی: تعامل روانشناسی و دین 
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جبری در دانش آموزان متوسطه شهر کاشان و ارتباط  -بررسی همه گیر شناختی اختالل وسواس عنوان مقاله: 

  آن با شیوه های فرزندپروری و نگرش مذهبی/

 خانواده  •تعامل روانشناسی و دین  • عملی–حوزه )های( تخصصی: وسواس فکری 

  بررسی رابطه دعا و اضطراب در گروهی از دانش آموزان مدارس تهرانعنوان مقاله: 

 حوزه )های( تخصصی: تعامل روانشناسی و دین 

  اثر محرومیت از پدر بر اختالل های رفتاری کودکان دبستانیعنوان مقاله: 

  روانشناختی در اقدام به خودکشی مبتال به اختالل افسردگی اساسی -کارکردهای عصبعنوان مقاله: 

  کارکردهای شناختی قطعه پیشانی در نوجوانان مبتال به اختالل سلوکمقاله: 

دی با خطر فرار از منزل در دختران نوجوان شهر ارتباط راهبردهای مقابله ای و سبک های اسنامقاله: عنوان 

  مشهد

اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر پایه تفکر نظاره ای )ذهن آگاهی( و فعال سازی طرح واره عنوان مقاله: 

  های معنوی در پیش گیری از عود مصرف مواد افیونی

  ارتباط مولفه های هوش هیجانی و ریسک فرار از منزل در دختران نوجوانعنوان مقاله: 
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