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   یبهشت  دی دانشگاه شه  ١٣٦٤  ١٣٥٧   ییکودکان استثنا ی روان شناس یکارشناس  ١

و   یعموم ی ارشد روان شناس یکارشناس  ٢
  یتجرب 

 مدرس   تی دانشگاه ترب   ١٣٦٩  ١٣٦٥

 مدرس   تی دانشگاه ترب   ١٣٧٧  ١٣٦٩   یعموم ی روان شناس یدکتر  ٣

  

 

 ی پژوهش  یها نهی زم

 مورد عالقه   قی عنوان تحق   رج

   ی رشته ا انی مطالعات م  ١

   یشناخت  ی روان شناس  ٢

   ی اسی و س یاجتماع ی روان شناس  ٣

      

 

 ات ی چاپ شده در نشر مقاالت

 سال چاپ  چاپ شده   هی عنوان نشر عنوان مقاله    رج

هاي طبقاتي و نابرابريهاي تحليل رابطة نابرابري  ١

 اي آموزشي با تأكيد بر نقش متغيرهاي واسطه 

 ١386 فصلنامه تعليم و تربيت

تي افزایش دهنده و كاهش  شخصي   بررسي رابطة متغير    ٢

 ل درد در افراد (، و سالمت روانيدهندة درد ) ميزان تحم  

پژوهشي   –دوماهنامة علمي 

 دانشگاه شاهد

١384 

 ١376 فصلنامة مقام  شناختي آموزش موسيقي، ان مباني نظري و رو  3

 ١38٢ ها گسست نسل  هاشناسي سياسي انقطاع نسل روان  ٤

 ١38٢ ها گسست نسل  ها هاي گسست نسل نقد و بررسي اجمالي مقاله   ٥

يت تحقيق   ٦  ١37١ مجلة صنعت سنگين ضرورت و اهم 

چگونگي بازتاب خشونت ورزشي در روزنامه هاي    7

 ورزشي 

 ١385 رسانه مجل ه 

هاي دوگانة زنان در خانه و اجتماع بر مبناي بررسي نقش   8

 تيبازخوردهاي مدرن و سن  

 ١383 فصلنامة دروازة بهشت 

فصلنامة پژوهشكدة فرهنگي  گرایي ات ایراني در فردگرایي و جمع ت و خلقي  هوی    ٩

 اجتماعي

١386 

 ١365 سازان آیندهمجلة  تحليلي بر مدارس خصوصي   ١٠

هاي مستقل سياسي در تاریخ بررسي مفهومي نگرش   ١١

 معاصر ایران

 ١365 سازان ة آیندهمجل  

 ١368 سازاننامة آیندهویژه احمدآل ت جالل بررسي آثار و شخصي    ١٢



 ١36٩ سازاننامة آیندهویژه شناسي شخصيت غالمرضا تختيروان  ١3

رفتاری گروهی بر  –اثربخشی درمان شناختی  ١4

 خودپنداشت و تصویر بدنی زنان دچار سوختگی

فصلنامه علمی، دانشگاه  

 علوم پزشکی قزوین 

١3٩٠ 

ليه و رفتارهای مقابله   ١5 مقایسه طرح واره های ناسازگار او 

ای اجتناب در مردان وابسته به مواد شبه افيونی و افراد  

 بهنجار

روان شناسی  فصلنامه 

 کاربردی

١3٩٠ 

١6 Comparison of Early Maladaptive Skimas 

and Parenting Origins Impatient and 

Nonabusers 

Iranian Journal of 

psychiatry 

2011 

رابطه ميان شيوه های فرزندپروری و سبک های دلبستگی  ١7

در دانش آموزان پسر سوم راهنمایی مدارس قزوین و  

 والدین آنها 

فصلنامه علمی پژوهشی  

 خانواده و پژوهش 

١38٩ 

رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري، سبک هاي دلبستگي و   ١8

 جو خانوادگي دو نسل والدین و فرزندان 

 ١3٩3 خانواده پژوهی 

رابطه بين سبک های دلبستگی با نوع هوی ت در بين  ١٩

 سال قزوین 3٠تا   ١5زندانيان 

 ١388 ی روان شناسی کاربرد

تأثير پيام تصویري بر افزایش توان پيشگيري در مواجهة   ٢٠

 با بيماري ایدز 

 ١384 مجلة پایش 

پژوهشي   –فصلنامة علمي  . ص یافتن قشر جوان مروري بر علل تشخ   ٢١

پژوهشكدة علوم انساني و  

 اجتماعي جهاد دانشگاهي

١377 

 ١37٩ مجلة اندیشة جامعه  شناختي پدیدة انتخابات بررسي روان  ٢٢

 ١37٩ مجلة اندیشة جامعه  شناسي عملكرد سيماكنفرانس برلين و آسيب ٢3

 ١38٠ مجلة اندیشة جامعه  مات دموكراسي مقو   ٢4

 ١37٩ مجلة اندیشة جامعه  مستقل دانشجویيل هاي ضرورت ایجاد تشك   ٢5

 ٢8ف در روند تعالي ) نگاهي پس رویدادي به كودتاي توق   ٢6

 مرداد ( 

 ١37٩ مجلة اندیشة جامعه 

ة تاریخ دانشكدة علوم  مجل   الدوله در مشروطي ت رفتارشناسي عين ٢7

 انساني تهران 

 

 ١37١ صنعت سنگينمجلة  هاي نظام اداري كشور بررسي مشكالت و كاستي  ٢8

دعلي  ٢٩ فصلنامة تاریخ دانشگاه آزاد   شاه در » توپ فرستادن « به مجلس رفتارشناسي محم 

ت   واحد محال 

١385 

فصلنامة تاریخ دانشگاه آزاد   رفتارشناسي احمدشاه در مواجهة با سردار سپه  3٠

ت   واحد محال 

١386 

روزنامة  س، نامة مدر  ویژه س رفتارشناسي سياسي مدر   3١

 شرق 

١384 

شناختي به آثار و شخصي ت عبدالهادي  نگاهي روان 3٢

حائري، خودآگاهي و تاریخ پژوهي، یادنامة استاد 

 عبدالهادي حائري 

مجموعه مقاالت همایش  

 بزرگداشت حائري 

١37٩ 

 ١37٢ ة صنعت سنگينمجل   شناختي مدیران سه ویژگي روان  33

يل روان شناختی یک  ناصرالدی ن شاه و امير کبير )تحل 34

 ارتباط( 

 ١386 فصلنامه تاریخ

دشاه و حاج ميرزا آقاسی در   35 رفتارشناسی مناسبات محم 

 صحنه سياست ایران 

 ١386 فصلنامه تاریخ

د و شکست  سلطان محم   یداری ناپا یروان شناخت  نيي تب  36

 و مغول  زي حمله چنگ دادی در رو اني ران ی ا

 ١387 خی تار هی نشر

بر خود پنداشت   یگروه  یرفتار - یدرمان شناخت  یاثربخش 37

 یزنان دچار سوختگ یبدن  ری و تصو

  یپژوهش یعلم همجل  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نی قزو

١3٩٠ 

 اني ران ی شکست ا یروان شناخت  یندهای و پس آ ندهای آ شي پ  38

 و روس  رانی ا یدر جنگ ها

 ١3٩١ خی تار فصلنامه

نيکی جهاد  والکترمجل ه  آسيب شناسی مردم کوفه  3٩

دانشگاهی واحد دانشگاه  

 شهيد بهشتی

١3٩١ 



نيکی جهاد  ومجل ه الکتر تبيين روان شناختی شخصي ت معاویه  4٠

دانشگاهی واحد دانشگاه  

 شهيد بهشتی

١3٩١ 

نيکی جهاد  ومجل ه الکتر بررسی رفتارشناسی سياسی معاویه از دیدگاه امام علی 4١

دانشگاهی واحد دانشگاه  

 بهشتیشهيد 

١3٩١ 

-فصلنامه مطالعات روان تأثير هنر ِگل درمانی بر پرخاشگری کودکان دبستانی 4٢

 شناسی بالينی 

١3٩٢ 

ای در سه  های مقابلههای شخصي تي و سبکبررسي ویژگی 43

 فروش، معتاد، و عاد یگروه از زنان تن

پژوهشی   –فصلنامه علمی 

 اعتيادپژوهی 

١3٩3 

سال با و   5- ١7 مفهوم در دانش آموزانمقایسه شكل گيري  44

 بدون نقص شنوایي

مجل ه روان شناسي افراد  

 استثنایي 

١3٩١ 

با  یو سرسخت   یرابطه ساده و چندگانه تاب آور١3٩٠ 45

 ماراني مدار و مساله مدار در ب  جاني مقابله ه یسبک ها

 ،زدی شهر  ابتی مبتال به د

 ١3٩٢ ابتی د یپرستار  فصلنامه

ساده و چندگانه تاب آوري و سرسختي با سبك هاي  رابطه   46

 مقابله هيجان مدار مسأله مدار 

فصلنامه پرستاري دیابت  

 دانشكده پرستاري و مامایي 

١3٩١ 

ت نفس،  47 مقایسه ميزان خودكارآمدي، عز 

اضطراب اجتماعي، و پرخاشگري در دانش آموزان  

 دبيرستاني 

 ١3٩3 مجله دوماهنامه فيض 

به   شی مؤثر بر گرا یاجتماع -  یعوامل روان  یبررس 48

: تماشاگران مسابقات  ی)مطالعه مورد  یست ي وندال یرفتارها

 ( یآزاد  ومی فوتبال در استاد

و    یولوژی زي ف یپژوهش ها

 در ورزش  تی ری مد

١3٩3 

 انی در دانشجو یت ي  شخص یها یژگی و سهی مقا 4٩

 یران ی راي و غ یران ی ورزشکارا

 ١3٩3 یبدن  تي آموزش ترب  همجل  

ت نفس، اضطراب  عز   ،یخود کارآمد زاني م سهی مقا 5٠

در دانش آموزان   ی و پرخاش گر  ییکم رو ،یاجتماع

 متفاوت  یبا سطوح جرأت ورز یرستان ي دب 

دو ماهنامه علمی و  

 پژوهشی فيض 

١3٩3 

 یدر نوجوانان: ساختار عامل ینامه هراس اجتماع پرسش 5١

 یدیي و تأ یاکتشاف

و  ین ي بال یشناسروان

 ت ي  شخص

١3٩4 

ت بر کاهش  کوتاه مد   یگروه  یفرد نيب  یروان درمان  ري ث أت  5٢

 زن  اني در زندان   یروان  یست ی و بهز یعالئم افسردگ

 ١3٩6 ی طب انتظام  فصلنامه

در ارتباط  یمثبت و منف یاب ی ترس از ارز یواسطه ا  نقش 53

و اختالل خوردن در ارتباط اضطراب   یاضطراب اجتماع

 و اختالل خوردن  یاجتماع

: روان ی لتحو   یشناسروان

 یران ی شناسان ا

١3٩6 

سبک    یدر دو گروه دارا ،یو عاطف یشناخت  یهمدل ۀسی مقا 54

 یجرأت ورز و ضد اجتماع ت ي  شخص

 ١3٩7 ی علوم شناخت  یتازه ها

بر   یبر ذهن آگاه یمبتن  یشناخت  یدرمانگر یاثربخش 55

 ی و افسردگ یاجتماع یخودکارآمد

 : روانی لتحو   یشناس روان

 یران ی شناسان ا

١3٩7 

  یو والدگر  یدلبستگ یسبک ها  ،یت ي  رابطه صفات شخص 56

 کودکان  یبا سالمت جسمان  نی والد

 ١3٩8 کودک  یسالمت روان 

بر   یمبتن  یاز خودکش  ی ري شگي پ  یبرنامه آموزش یاثربخش 57

SOS دختران یو افسردگ یبر کاهش افکار خودکش 

 یدانشکده پرستار ماهنامه

 ه ي اروم ییو ماما

١3٩8 

آگاه در کاهش   بررسی اثربخشی فرزندپروری ذهن 58

و   سازی کودکان پسرهای برونیهای اختالل نشانه

 رفتارهای فرزندپروری مادران آنها 

شناسی نشریه علمی روان 

 شخصي ت بالينی و 

١3٩٩ 

د زناشویی و روابط  رابطه عاطفی و جنسی، تعه 5٩

 فرازناشویی اینترنتی: مدل یابی معادالت ساختاری 

 ١3٩٩ خانواده پژوهی 

مقایسه ادراک انصاف، حمایت اجتماعی ادراک شده و   6٠

ه   - بخشش در مادران کودکان مبتالبه اختالل نقص توج 

 بيش فع الی و عاد ی 

 ١3٩٩ خانواده پژوهی 

روان شناسی ناسيوناليسم مصر بر اساس تحليل گفتمان فيلم   6١

 های اتوبيوگرافی »یوسف شاهين" 

نشریه پژوهش سياست  

 نظری 

١4٠٠ 

 ١4٠٠ نشریه دانش روان شناسی  خودکشی در نوجوانان  6٢
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رابطه بين ذهن آگاهی و تفک ر مثبت: نقش ميانجی تنظيم  63

 هيجانی و شفقت خود 

فصلنامه مطالعات روان  

 شناختی

١4٠٠ 

 ١3٩٩ شناسی  نشریه دانش روان )کرونا( ١٩خطر خودکشی و کووید  64

 

 ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها  مقاالت

 برگزار شده شی عنوان هما ارائه  خی تار عنوان مقاله                                         رج

مشاهده رفتاری رفتار تماشاگران ورزش    ١

 فوتبال 

دومين کنگره بين المللی علم   ١3٩٢

 و فوتبال 

بررسی ارتباط وضعي ت پایگاه های هوی تی   ٢

 با پنج عامل بزرگ شخصي ت در نوجوانان

دومين کنگره سراسری     ١387

های روان شناسی  ژوهشپ 

 بالينی 

اي برتري حافظة شنوایي ایسه بررسي مق  3

 افراد دوزبانه و یك زبانه

سومين كنگرة    ١386

 نوروپسيكولوژي 

ل مغز   ٤ ليه )دلبستگی( بر تحو   چهارمين سمپوزیوم   ١388 تأثير روابط او 

شناختی    نوروپسيکولوژی 

 ایران.

 

 

 چاپ شده  یکتابها

 انتشارات چاپ اول  عنوان کتاب     رج

  یبهشت  دي دانشگاه شه ١3٩7 و هنر  ونگی   ١

 وزارت ارشاد     ١3٩7   یاسي س یروان شناس  ٢

در روان  یر ی تصو یجستارها  3

  یشناس

  یردشت ي م ١3٩3

  ومی سپمز یمجموعه مقاله ها  ٤

   ی   کولوژي هفتم نوروپس

 هنر ١3٩7

 انتشارات ارجمند  ١385 شناسي لوریا روش  5

تکو  یري ادگی   گاهی جا 8  نی در 

  یتجرب 

 ی کولوژ ي نوروپس 

 انتشارات هنر نو ١4٠١

 

 

 

 

مقاله  ٩ مجموعه   یهاکتاب 

  ومی سمپوز هشتمين

 رانی ا ی شناختیکولوژي نوروپس

 انتشارات هنر نو ١4٠١

 یهادوره   اختصاصات ١٠

  در   یران ی ا  یقي موس  ۀچهارگان 

 معاصر خی تار راتيي تغ روند

 شمندانی اند ۀانتشارات خان  ١3٩٩

 یعلوم انسان 

مقاله  ١١ نگرۀ کهای  مجموعه 

بررسی و شناخت آثار استاد سي د  

 عب اس معارف 

 شمندانی اند ۀانتشارات خان  ١3٩3

 یعلوم انسان 

شخصي   ١٢ اختالل  و  ت  سایکوپاتی 

 ضد  اجتماعی

 انتشارات ارجمند  ١3٩6
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 ی کارشناس دروس 

   ی عنوان درس کارشناس   رج

   ی وان شناسو مکاتب ر  خچهی تار  ١

   یری ادگی  ی روان شناس  ٢

   یبهداشت روان   ٣

  ادی اعت  ی شناسروان   ٤

   ییجنا ی روان شناس  ٥

 

 یلی دوره تکم دروس 

  یلی عنوان درس دوره تکم   رج

   شرفته ی رشد پ  ی روان شناس  ١

 و تفکر    یری ادگی  ی روان شناس  ٢

   ییجنا ی روان شناس  ٣

  

 انجام شده  ی ها پروژه

 

 خی تار عنوان پروژه     رج
   انی پا

 محل انجام پروژه  

 شركت رجاء    ١376 بررسي نظرسنجي از مسافران نوروزي شركت رجاء   ١

 شركت رجاء    ١377 بررسي نظرسنجي از مسافران عادي شركت رجاء   ٢

 جهاددانشگاهي مركز   ١38٥ بررسي انعكاس دادگاه كرباسچي و شهرداران   3

  

هاي سالمندان مستقر در مراكز سالمندي با افراد  ویژگي  ٤

 ي سالمندعاد  

 المللي قزویندانشگاه بين   ١38٥

 

 سازمان بهزیستي قزوین   ١38٤ هاي تربيتي والدین دختران فراري بررسي شيوه   ٥

ریزي و  سازمان مدیریت و برنامه  ١385 هاي رفتاري در ميادین ورزشيبررسي نابهنجاري 6

 بدني كشورتربيتسازمان 

بررسي فرهنگ رفتاري ترافيكي مردم تهران، طرح   7

 جامع آموزش ترافيك

 سازمان ترافيك تهران ١38٢

 سة مطالعات استراتژیكس  ؤم ١36٩ مردم تبریز در مشروطيت  رفتار شناسي 8

 وزارت صنایع سنگين  ١37١ تحليل رفتاري كاركنان وزارتخانه صنایع سنگين  ٩

پژوهشكدة فرهنگي، اجتماعي  ١386 هاي دانشجویيشناسي خوابگاه سنخ ١٠

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 

 نامه  انی پا ییراهنما

 نامه  انی عنوان پا   رج

 در مواجهه با ...   انی اضطراب دانشجو زانی م ی ا سه ی مقا یبررس  ١

 ...   ری فرزندان و تأث   یلی تحص شرفت ی پ  زانی در سنجش م شی مای پ   ٢

 مدارس پسرانه   ی دانش آموزان خاط یت ی شخص ی تفاوت ها یبررس  ٣

   انی در دانشجو یرابطه عزت نفس و سبک اسناد یبررس  ٤

 مردم بم   یو افسردگ یسالمت عموم زانی م ی ا سه ی مقا یبررس  ٥

 ...   ری فرزندان و تأث   یلی تحص شرفت ی پ  زانی در سنجش م شی مای پ   ٦

 .... و  

 


