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 . 1398،مرداد و شهریور  3،شمارة  26مجلة علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دورة مردان. 

 

http://jpcp.uswr.ac.ir/article-1-566-en.html
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 یردگتالل افسمبتال به اخ مارانیدر ب یجسم میعال وعیش یبررس. مژگان یلطفطباطبایی سیدمحمود، فیاضی رضا، 

 .1383. فصلنامه اصول بهداشت روانی. اساس
 

Lotfi M*. The Relationship between Personality Traits, Improvement and Recurrence in women with 

Breast Cancer. 9th International Cancer Congress. 2014. 
 

 نفـرانس بـین  ، سعیدی. بررسی نقش راهبردهای تنظیم هیجان در پیشرفت تحصیلی نوجوانـان. سـومین ک  لطفی امیرخانیان،

 1397المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری.

 

رتهـای اجتمـاعی و   ایسه امید به زندگی، مهانوجوانان بزهکار مق در کنترل خشم آموزش ، سعیدی. تاثیرلطفیامیرخانیان، 

بیتـی  ی، علوم ترقدرت تاب آوری در دختران نوجوان دارای مادر شاغل و غیرشاغل. سومین کنفرانس بین المللی روانشناس

 1397و رفتاری.

 

 اولـین ان. دانشـجوی  روانـی  و بهداشـت  دینـی  به باورهای عمل فتحی. رابطه کیامینی، ،لطفی امینی ، طهماسبی، سیامک

 1386زندان.  مجازات از کاهش استفاده المللی بین همایش
 

 

-وادهب در خانبر کاهش فشار مراق یمداخالت آموزش روان یاثربخش .دوست رخساره، فتی الدنیزدان، مژگان یلطف

 . 1385 .مزمن یو اختالالت خلق ایزوفرنیاسک یسراسر ناریسم نیاول. ایزوفرنیمبتال به اسک مارانیب های
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اختالل  مبتال به مارانیب نیمراقب طرواب تیفیبهبود کدر  یرفتار یمداخالت شناختمدرس غروی مرتضی. ، مژگان یطفل

 .1385. اولین سمینار سراسری اسکیزوفرنیا و اختالالت خلقی مزمن. (کی)نوع  یدوقطب
 

-هنواددر خا یگزند تیفیود کبر بهب یمداخالت آموزش روان یاثربخش .دوست رخساره، فتی الدنیزدان، مژگان یلطف

 .1385 .مزمن یو اختالالت خلق ایزوفرنیاسک یسراسر ناریسم نیاول. ایزوفرنیمبتال به اسک مارانیب های

 

نش یشگیری داپش ملی . اثربخشی اجتماع مدار بر کیفیت زندگی زندانیان سارق. اولین همایلطفی فتحی، کرمی ، امینی،

 1394جرم.  مدار از آسیبهای اجتماعی و وقوع

 

نس ال به دمادان مبت. تاثیر توانبخشی حافظه و توجه در کاهش نقایص شناختی سالمنلطفیامینی، دولتشاهی، دادخواه، 

 1389آلزایمر. سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 

 

 

 تجارب تدریس و آموزش دانشگاهی

 

 موسسه   دوره  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران اصول مشاوره و مداخالت بهداشت روان

 دانشگاه علوم پزشکی ایران کارورزی سالمت روان

 گاه عالمه طباطباییدانش مباحث جدید در آسیب شناسی روانی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران سالمت روان کودک و نوجوان

 دانشگاه علوم پزشکی ایران کارورزی سالمت روان کودک و نوجوان

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین درمان شناختی رفتاری

 دانشگاه علوم پزشکی ایران مهارتهای ارتباط پزشک و بیمار

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش نظارت بالینی و درمان شناختی رفتاری

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ی روانشناختیکاربرد مقدماتی آزمونها

 دانشگاه علوم پزشکی ایران اصول بهداشت روان
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 دانشگاه علوم پزشکی ایران پزشکی سیستم های اطالع رسانی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ی بیمارانروانشناسی عموم

 دانشگاه علوم پزشکی ایران خشونت، پرخاشگری و راههای پیشگیری از آن

 دانشگاه علوم پزشکی ایران روانشناسی اجتماعی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران آمار و روش تحقیق

 راندانشگاه علوم پزشکی ای روانشناسی زن و خانواده

 دانشگاه علوم پزشکی ایران روانشناسی عمومی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران مشاوره و رواهنمایی

کاربرد رویکرد فراتشخیصی در پیشگیری از اختالالت 

 روانشناختی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مرکز آموزش مداوم آسیب شناسی در چرخه زندگی: اختالالت خلقی

 شهید بهشتی

 مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آسیب شناسی در چرخه زندگی: اختالالت اضطرابی

 شهید بهشتی

 و مهارتهای کیفیت زندگی ارتقامدرس سلسله کارگاه های 

 زندگی

 دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

 قاتییتحق طرحهای ها و گرنت
 

 عنوان پژوهش متس

امع دمات جفراد به خدمات سالمت روان در مراجعه کنندگان به مراکز خموانع دسترسی ابررسی  مجری

 سالمت 

 تدوین بسته آموزشی خودیاری پیشگیری از اختاللهای هیجانی  مجری

 بررسی نیمرخ ابعاد تنظیم هیجانی مرتبط با نشانگان روانشناختی در دانشجویان مجری
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  PHC رد "قبتیآموزش همگانی سالمت روان در ایران با تاکید بر خودمرا"ادغام برنامه ای چالشه مجری

 همکار
دمی در پان استفاده پاتولوژیک از شبکه های اجتماعیعوامل فردی و اجتماعی مرتبط با بررسی 

COVID-19 

 کارهم
با  ICD-11های شخصیت در مدل جایگزین اختالالت شخصیت  پیوستگی میان خصیصهبررسی 

 نشانگان اختالل شخصیت در افراد مصرف کننده مواد

 همکار
 کینینل کلپزشکان و پرس یو سالمت روان برا تیالزامات شخص یابیارز یشاخصها نیو تدو هیته

 اهداکنندگان یاهدا و نقش آن در افزایش رضایتمند

 همکار
 یاندانهزبند پاک در  یلگوتوسعه ا هایشاخص نیبند پاک )بند با حداقل تخلف( و تدو فیتوص

 (ها برنامه تیموفق زانیموجود از مستندات و م یهایابیکشور )برحسب ارز

 همکار
ر دخاشگری ی و پرارتباط میزان و نوع استفاده از اینترنت و بهزیستی روانشناختی و افسردگبررسی 

 نوجوانان

 دگینقش پیش بین خود تنظیمی هیجانی، سالمت روان و ادراک خطر در رفتار راننبررسی  مجری

 و تعیین اولویتهای سالمت روان در برنامه خودمراقبتیسنجی نیاز مجری

 بررسی مقایسه ای الگوهای تنظیم هیجان در دهه های مختلف سنی مجری

 مجری
وب یت مطلشناختی بر مدیربررسی نقش پیش بین خودکارآمدی در تنظیم هیجان و انعطاف پذیری 

 هیجانی

 قیتنقش پیش بین تجربه غرقگی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تفکر انتقادی در خال مجری

 مجری
بررسی اثربخشی گروهدرمانی آموزش تنظیم عاطفه در پیشگیری مشخص از عالیم اضطراب و 

 افسردگی

 همکار
ر درخطر پتعیین اثربخشی بسته های کاهش آسیب مراکز کاهش آسیب اعتیاد بر کاهش رفتارهای 

 معتادان تزریقی

 تک فرزند با چند فرزند رزندی، سبکهای هویت در نوجوانانف -مقایسه رابطه والد همکار

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=245645507102930145527536927041853743578403640&cod_tarh=97-01-185-32521
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=245645507102930145527536927041853743578403640&cod_tarh=97-01-185-32521
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 همکار
آمدی و ودکارخپیش بینی میزان شکوفایی معلمان استان بوشهر بر اساس متغیرهای تعهد سازمانی، 

 رضایت شغلی

 یانانشجودبررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه بین هوش هیجانی و افکار خودکشی در  همکار

 همکار
و  سردگیو حمایت اجتماعی در پیش بینی شدت عالئم اف نقش استرس ادراک شده ، تصویر بدن 

 اضطراب بیماران استومی

 گردآوری، تدوین و انطباق ابزارهای پرکاربرد سنجش اعتیاد و رفتارهای اعتیادی همکار

 تهیه بسته مشارکت خانواده ها در درمان بیماران بدحال روانپزشکی همکار

 رفتاری در درمان اختالل شخصیت مرزی مرور سیستماتیک و متاآنالیز اثربخشی درمانهای شناختی همکار

 همکار
زای زندگی و بررسی نقش عوامل شخصیتی، سطوح کارکردی شخصیت، حوادث استرس

  و شدت وابستگیراهبردهای تنظیم هیجانی در سوء مصرف چندگانه 

  

 تنظیم هیجانی در اختالل اضطراب فراگیر درمان اثربخشیمرور سیستماتیک و متاآنالیز  مجری

 تکل یکپارچه برای اختاللهای هیجانیپرو کارآمدیمرور سیستماتیک و متاآنالیز  مجری

 مجری
ماری آصی و ترجمه، انطباق و هنجاریابی پرسشنامه شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخی

 ( در جمعیت عمومیPID-5اختالالت روانی)

 مجری
الت تال به اخمبتال بررسی رابطه میان ابعاد سرشتی و منشی شخصیت با راهبردهای تنظیم هیجانی افراد

 هیجانی

 های اختالل بدشکلی بدنهاجتماعی نشان-سازی عوامل روانیمدل همکار 

 نوع یک وقطبینقش متغیرهای بالینی در پیش بینی اقدام به خودکشی بیماران مبتال به اختالل د همکار 

 اجرای پایلوت طرح توسعه ایمنی و پیشگیری از خشونت خانگی در شهر تهران همکار 

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=amini.mehdi@gmail.com&seed=084589759683871902594930038376776850072548&cod_tarh=95-02-185-28702
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=amini.mehdi@gmail.com&seed=084589759683871902594930038376776850072548&cod_tarh=95-02-185-28690
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=amini.mehdi@gmail.com&seed=084589759683871902594930038376776850072548&cod_tarh=95-02-185-28690
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=lotfei2007@gmail.com&seed=129236188557435610377499282348009587181670786482&cod_tarh=95-02-185-28683
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=lotfei2007@gmail.com&seed=129236188557435610377499282348009587181670786482&cod_tarh=95-02-185-28683
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 همکار 
موزش آارتقای مدل مراکز بهداشت روان جامعه نگر شهری با رویکردپزشکی خانواده و  طرح

 روانپزشکی  جامعه نگر 

 مجری 
های له اختالاثربخشی درمان فراتشخیصی و درمان شناختی ـ رفتاری در بیماران مبتال بمقایسه 

 اضطرابی و افسردگی

 خشیتوانب وکاری دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی ی خصوصیات شخصیتی با اهمالبررسی رابطه همکار

 بخشیبررسی راهبردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان همکار

 وضعیت بهداشت روانی در زندانیان بندهای مشاوره در مقایسه با زندانیان عادی همکار

 اختی و نوع نگرش به عمل سزارین در برابر زایمان طبیعیبررسی پیامدهای روانشن همکار

 لزایمرآ به دمانس مبتال سالمندان شناختی نقایص کاهش در توجه و حافظه توانبخشی تاثیر همکار

ه بتال بمهای بیماران اثربخشی مداخالت شناختی رفتاری بر ارتقای بهداشت روان  خانواده همکار

 اسکیزوفرنیا

 آموزان دبستانی ایرانی بیان عاطفی دانشبررس همکار

 بررسی شیوع عالیم جسمی در بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی همکار

 
 

 

 های اجراییمسئولیت 
 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران مسول هسته پژوهشی مطالعات هیجان و تنظیم هیجانی 

 مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس مدیر 

 اندانشگاه علوم پزشکی ایر مسوول مطالعات مرور سیستماتیک دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران سالمت روان گروه و آموزشی هشیپژو معاون 

  دانشگاه تربیت مدرس مرکز مشاوره دانشجویی روانشناسمشاور 
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 ایران انپزشکیانستیتو رودرمانگاه  بالینی روانشناس 

  دوره های ارتقای سالمت روان در شرکت صاایرانمدرس 

  علم و صنعتدانشگاه  مرکز مشاوره دانشجویی روانشناسمشاور 

 عضو کمیته بازنگری کوریکولوم کارشناسی ارشد بهداشت روان 

 عضو کمیته علمی درس روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی مجازی 

  بانک مسکنخدام است متقاضیانارزیاب 

  ی شرکت توانیزطرح جانشین پروری و توانمندسازارزیاب 

  متقاضیان استخدام شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایرانارزیاب 

  کلینیک روانشناسی بالینی بیمارستان طالقانی روانشناسمشاور 

  پلی کلینیک تخصصی ایرانیان روانشناسمشاور 

  وره مهرورزانمشامرکز  روانشناسمشاور 

  مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی انجمن اولیا و مربیان مشهد روانشناسمشاور 

  مشهدوانشناختی آموزش و پرورش مرکز مشاوره و خدمات ر روانشناسمشاور 

 

 

 یهای علمعضویت در انجمن
 

 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران   

 انجمن روانشناسی بالینی 

 نجمن روانشناسی ایرانا  

 
 

 

 تخصصی هایدوره

موسسه آموزشی /دانشگاه دوره  

 زشکی ایراندانشگاه علوم پ دانشگاه نوآور و خلق ثروت

 دانشگاه علوم پزشکی ایران گانه نوپا12سامانه های 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه کارآفرین و ترجمان دانش



www.drmozhganlotfi.com 
 

 13 

 ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین

 المللی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دانشگاه علوم پزشکی ایران کار خلق ایده، کشف فرصت و راه اندازی کسب و

 دانشگاه علوم پزشکی ایران روش تدریس

 دانشگاه علوم پزشکی ایران آیین نگارش انگلیسی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران تولید محتوا

 دانشگاه علوم پزشکی ایران آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران تحلیل آزمون ها آزموی سازی و

 دانشگاه علوم پزشکی ایران داوری مقاالت و متدولوژی

روشها و فنون طراحی و اجرای کارگاه آموزشی برای 

 بزرگساالن

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ارزیابی اقتصادی مداخالت سالمت

Search Strategy دانشگاه علوم پزشکی ایران 

راهکارهای پیشگیری از سرقت ادبی و نرم افزارهای 

 پیشگیری از آن

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دانشگاه علوم پزشکی ایران طراحی و انجام تحقیقات کیفی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران مدیریت پروژه های تحقیقاتی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران را و نگارش مطالعات مرور سیستماتیکطراحی، اج

Structural equation modeling دانشگاه علوم پزشکی ایران 

Confirmatory factor analysis دانشگاه علوم پزشکی ایران 

Sample size by ncss Kowsar Medical Institute 

 وم پزشکی ایراندانشگاه عل روش تحقیق

 دانشگاه علوم پزشکی ایران اصول علم سنجی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوره مربیگری مهارتهای زندگی

Sample size by G-power Kowsar Medical Institute 
Path analysis جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 
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plagiarism شجویی دانشگاه تربیت مدرسکمیته تحقیقات دان 

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس مطالعات کیفی

 پژوهشکده آمار Rبرنامه نویسی با

 هاد دانشگاهی صنعتی شریفج Lisrelنرم افزار 

Factor analysis دانشگاه علوم پزشکی ایران 

Regression analysis پزشکی ایران دانشگاه علوم 

 موسسه زیان دانش آموخته فن ترجمه

End note  شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی  آشنایی با کتابخانه دیجیتال

How to review a paper دانشگاه علوم پزشکی تهران 

Advanced Scientific Writing وم پزشکی تهراندانشگاه عل 

Scientific Writing دانشگاه علوم پزشکی تهران 

SPSS پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 

Sample size دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 تهراندانشگاه علوم پزشکی  مدیریت استرس

CBT کده خانواده دانشگاه شهید بهشتیپژوهش های دارای مشکلدر ارزیابی و درمان زوج 
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 راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

  کارکردهای  بینبررسی سیر تحولی نقش پیشعنوان  با کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیمشاوره پایان نامه

 ن محور در نوجواناننگر رویدادمحور و زمای فعال،بازداری و تغییرتکلیف( در عملکرد حافظه آیندهاجرایی)حافظه

  مقایسه تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری و سالمت روان راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با عنوان

  افراد متقاضی طالق و افراد غیر متقاضی

 تعیین نقش پیش بین دشواری تنظیم هیجان در خطرپذیری  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با عنوان

 و سالمت روان نوجوانان در شهرتهران

 انان در زندگی با خانواده ای که والدین تجارب زیسته نوجو مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با عنوان

 مبتال به اختالالت سایکوتیک دارند: یک مطالعه کیفی

 ن با کودکا کردن تجربه ی زیسته ی والدین در زندگی مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با عنوان

 طیف اتیسم : یک مطالعه کیفی

  امه پرسشن های روانسنجیبا موضوع هنجاریابی و بررسی ویژگیمشاوره طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش

PID-5 در پرسنل وظیفه 

 ود خیادگیری  ردهایراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با موضوع نقش پیش بین تجربه غرقگی، راهب

 تنظیمی، تفکر انتقادی در خالقیت

 سالمت یجانیا موضوع بررسی نقش پیش بین خودتنظیمی هراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان ب ،

 روان و ادراک خطر در رفتار رانندگی

  سالمت یانزش همگآمو"های ادغام برنامهچالشتبیینراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با موضوع 

 PHCدر  "یبر خودمراقبت دیبا تأک رانیروان در ا

 المت روانسدمات سی ارشد بهداشت روان با موضوع بررسی موانع دسترسی افراد به خراهنمایی پایان نامه کارشنا 

 عد ید بر بکودک همسری با تاک پدیده یبررسی پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با موضوع  مشاوره

 روانشناختی آن از دیدگاه ذینفعان 

 هداشتی براقبت ملش های شغلی روانشناسان سیستم چاپایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با موضوع  مشاوره

 اولیه: یک مطالعه کیفی

 یت و حما نقش استرس ادراک شده ، تصویر بدنپایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با موضوع  مشاوره

 اجتماعی در پیش بینی شدت عالئم افسردگی و اضطراب بیماران استومی

 در  ای هویتهفرزندی، سبک -مقایسه رابطه والداشت روان با موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد بهد مشاوره

 نوجوانان تک فرزند با جند فرزند

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=804490950733808684358907007657273090788139977&cod_tarh=9411704003
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=804490950733808684358907007657273090788139977&cod_tarh=9411704003
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=804490950733808684358907007657273090788139977&cod_tarh=9411704003
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=804490950733808684358907007657273090788139977&cod_tarh=9411704002
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=804490950733808684358907007657273090788139977&cod_tarh=9411704002
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=804490950733808684358907007657273090788139977&cod_tarh=9411704002
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=804490950733808684358907007657273090788139977&cod_tarh=9411704002
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=804490950733808684358907007657273090788139977&cod_tarh=9411704002
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=804490950733808684358907007657273090788139977&cod_tarh=9411704002
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=804490950733808684358907007657273090788139977&cod_tarh=9411704002
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 کز کاهش ب مراتعیین اثربخشی بسته های کاهش آسی پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با موضوع مشاوره

 آسیب اعتیاد بر کاهش رفتارهای پرخطر در معتادان تزریقی

 دچار نانز مندسازیتوان مداخالت اثربخشی میزان بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با موضوع مشاوره 

 تهران شهر در خانگی خشونت

  ویم هیجان در تنظ بررسی نقش پیش بینی خودکارآمدینامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با موضوع راهنمایی پایان 

 انعطاف پذیری شناختی بر مدیریت مطلوب هیجانی

  ر دهه هایدهیجان  ای الگوهای تنظیمبررسی مقایسهراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با موضوع 

 مختلف سنی

 ش طه بین هور رابدبررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی  امه کارشناسی ارشد بهداشت روان با موضوعپایان ن مشاوره

 هیجانی و افکار خودکشی در دانشجویان

 ساس وشهر بر استان بپیش بینی میزان شکوفایی معلمان اپایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت روان با موضوع  مشاوره

 دی و رضایت شغلیمتغیرهای تعهد سازمانی، خودکارآم

  ی در کاهششناخت اثر بخشی روش درمانی پردازشمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با موضوع 

  پس از سانحه مزمن ناشی از جنگ  میزان افسردگی وشدت عالئم اختالل استرس

  ی به له اجتماعحل مسئ نقص مولفه هایمدل یابی نقش مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با موضوع

 ی بین شدت صفات طیف اوتیسم و شدت نشانه های افسردگی و اضطرابعنوان میانجی در رابطه 

 ه خودکشی ی اقدام بش بینمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با عنوان نقش متغیر های بالینی در پی

 ع یکبیماران مبتال به اختالل دوقطبی نو

 نشانه  وی از بدن رضایتمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با عنوان بررسی مدل روانی اجتماعی نا

 های اختالل بدشکلی بدن

  ت تالل شخصیه های اخبررسی نقش نشانگان و خصیصبا عنوان  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیپایان نامه راهنمایی

 بین سبک فرزندپروری و مشکالت درون فردی و بین فردیدر رابطه  DSM-5مرزی 

 ر دندی منفی اطفه مبا عنوان بررسی نقش میانجی خصیصه ع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیپایان نامه  راهنمایی

 رابطه میان نقص در تنظیم هیجان و شدت آشفتگی هیجانی

  از  انی زوجینو هیج پیش بینی مشکالت بین فردی نوانبا ع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیراهنمایی پایان نامه

 طریق کارکردهای شخصیت

  بطه جان در رانظیم هیتنقش واسطه ای دشواری های با عنوان  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیراهنمایی پایان نامه

 بین الگوهای ارتباطی خانواده، گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت
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  و شدت  نه شخصیتمقایسه خصیصه های ناسازگارابا عنوان  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینییان نامه پامشاوره

 ی ت هیجاناجباری با افراد مبتال به سایر اختالال –آسیب شخصیت در بیماران مبتال به اختالل وسواسی 

  ضطرابی صه های ااضطراب و خصیبررسی نشانگان با عنوان  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیمشاوره پایان نامه

 سال 5مادران در ادراک مشکالت رفتاری کودکان زیر 

  در تنهایی حساسا و خواهی هیجان رویی، سخت میزان مقایسةبا عنوان  مشاورهکارشناسی ارشد مشاوره پایان نامه 

 مطلقه و متاهل زنان بین

  رحواره طرویکرد  موزش روانی گروهی مبتنی براثر بخشی  آبا عنوان  مشاورهکارشناسی ارشد مشاوره پایان نامه

 محور در کاهش آشفتگی هیجانی و خودسرزنشگری افراد درگیر شکست عاطفی

 انانخشم نوجو کنترل مادران در جانیه مینقش تنظبا عنوان  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیپایان نامه  راهنمایی 

 زایش سترس و افار کاهش اثر بخشی موسیقی درمانی ببا عنوان  الینیکارشناسی ارشد روانشناسی بپایان نامه  راهنمایی

 همکاری درمانی معلولین حرکتی

  نظیم تبر اساس  خودکشی پیش بینی گرایش به افکار با عنوان  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیراهنمایی پایان نامه

 هیجان، صفات تاریک شخصیت و خودکارآمدی

  یجان هنجاریابی پرسشنامه تنظیم هبا عنوان  سی ارشد روانشناسی بالینیکارشنامشاوره پایان نامهERQ-Y  در دانش

 سال  9-15آموزان 

  ازی سو برونی  زی شدهبا عنوان بررسی نقش نشانگان درونی سا کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیمشاوره پایان نامه

 ازی در دختران دبیرستانیشده و انزوای اجتماعی بر میزان گرایش به اینترنت و فضای مج

  گان یت و نشانانی شخصبررسی رابطه میان ابعاد هیجبا عنوان  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیمشاوره پایان نامه

 شخصیت مرزی در دانشجویان

  ال کم ویم هیجان های تنظبررسی نقش پیش بین راهبردبا عنوان  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیراهنمایی پایان نامه

 گرایی بر سالمت روان و کیفیت روابط زوجین

  ی از ضطراب ناشاجانی و مقایسه ارتباط بازداری هیبا عنوان  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیراهنمایی پایان نامه

 ارزیابی اجتماعی بر خود کارآمدی اجتماعی در زنان و مردان

  ای هو ویژگی  م هیجانبررسی نقش راهبردهای تنظیا عنوان ب کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیراهنمایی پایان نامه

 شخصیت در کیفیت زندگی و سالمت روان مادران دارای کودک مبتال به اختالل طیف اتیسم

  یفیت کف منفی و بر عواط اثربخشی درمان هیجان مداربا عنوان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی راهنمایی پایان نامه

 سزندگی بیماران ام. ا
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  عواطف ،شخصیت  بررسی رابطه سطوح کارکردیبا عنوان  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیراهنمایی پایان نامه

 انمثبت و منفی  و توانایی همدلی با رضایت جنسی و زناشویی در زن

  ر بر ن دختموزاآدانش  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با عنوان پیش بینی گرایش به اعتیادراهنمایی پایان نامه

 اساس شفقت به خود، سرسختی روانشناختی  و هوش معنوی

 گی تگی و ویژدلبس راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  با عنوان  بررسی رابطه نوع سبک های

 های  شخصیتی و احساس شادکامی بر میزان رضایت زناشوئی زوجین در شهر تهران

 جانی تنظیم هی رامدی وبررسی رابطه احساس خودکاسی ارشد روانشناسی عمومی  با عنوان  راهنمایی پایان نامه کارشنا

 با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان مدارس متوسطه دخترانه 

  یشرفت پا شادی و جانی ببررسی رابطه بین تنظیم هی راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با عنوان

 وزان پسر دوره دوم متوسطهتحصیلی دربین دانش آم

 اعی گاری اجتما سازرابطه رضایتمندی زناشویی ب راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با عنوان

 دانشجویان متأهل دانشگاه علوم تحقیقات

 روان ت سالم مقایسه ویژگی های شخصیتی و راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با عنوان

 دانشجویان عادی و ممتاز دانشگاه علوم تحقیقات

 قدرت  واجتماعی  رتهایمقایسه امید به زندگی، مها راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با عنوان

 تاب آوری در دختران نوجوان دارای والد همجنس شاغل و غیر شاغل

  ا سالمت ن آگاهی بتی و ذههای روانشناخرابطه سرمایهی بالینی با عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسراهنمایی

 روان

  نسی ، رضایت جن انگارهتبررسی نقش پیش بینی کنندگی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با عنوان راهنمایی

 و فقدان های گذشته بر رضایت زناشویی
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