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 بسمه تعالي

 مشخصات فردي:
    فتحي آشتياني     علي : نام خانوادگي: و  نام

 روانشناسي       Ph.D وضعيت تحصيلي:

 42پایه  تمام استاد رتبه علمي: 

، وم رفتیار علیمجله بیي  المللیي  مدیر مسئول و سردبيرمدیر گروه روانشناسي سازمان سمت،   :فعلي مسئوليت

و فرهنی،،    روانشناسیي بیاليني دانشیگاه علی امدیر گروه دکتر، ایران لوم پزشکيفرهنگستان ععضو پيوسته 

 ، مسئول مرکز خدمات روانشناسي و مشاوره عرفانپژوهشي -مجله علمي 28عضو هيات تحریریه 
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کس: فیا    09383348835/  09336364599 /  22719909: تلفی  ز خدمات روانشناسیي و مشیاوره عرفیانمرک
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 در آشتيان 1337متولد  -

 1350تا  1344 تهران از 6منطقه ه ابتدایي در مدرسه جهان مينو دور -

 1356تا  1350تهران از  12فيزیک منطقه  -دوره متوسطه در دبيرستان دهخدا رشته ریاضي -

 1363تا  1356دانشگاه فردوسي مشهد از سال  -کارشناسي روانشناسي باليني -

 1367تا  1364دانشگاه تربيت مدرس از سال  -کارشتاسي ارشد روانشناسي باليني -

 1374تا  1369انشگاه تربيت مدرس از د -دکترا  تخصصي روانشناسي -

 1369تا  1367از  )ع( عضو هيات علمي دانشگاه امام حسي  -

 تا کنون 1369از  )عج(عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل  -

 شیگاهپژوهنیي، موسسیه امیام خميعضو هيات علمي مدعو )دانشگاه ها  تربيت مدرس، تهران، شهيد بهشتي، الزهرا، عل  و فرهنی،،  -

 تا کنون 1369حوزه و دانشگاه( از 

 

 خالصه فعاليت ها:
 فعاليت هاي پژوهشي:

 مورد 18کتاب ها  درسي چاپ شده: 

 مقاله( 62مقاله، انگليسي:  231فارسي: مقاله ) 293مقاله ها  چاپ شده: 

 (دمور 29مورد، خارجي:  118مقاله )داخلي: 147مقاله ها  ارایه شده در سمينارها و کنگره ها: 

 مورد 38کارگاه ها  آموزشي:  برگزار 

 مورد 33تحقيقات انجام شده به عنوان سرپرست: 

 مورد 15تحقيقات انجام شده به عنوان همکار: 

 مورد 9تحقيقات انجام شده به عنوان ناظر: 

 مورد 173دانشجویان: و رساله پایان نامه  و مشاوره راهنمایي

 يپژوهش -مجله علمي 28عضو هيات تحریریه 
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 فعاليت هاي آموزشي:

 علیومتربيیت میدرس، در دانشیگاه هیا   تدریس در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا  تخصصیي

مام موسسه اهن،، ، عل  و فر)ع(  شهيد بهشتي، عالمه طباطبایي، امام حسي تهران،، )عج(و بقيه اهلل  پزشکي تهران

  ، پيام نوررت امور خارجه، شاهد، دانشکده روابط بي  الملل وزا)ره(خميني

تشیخي   روشیها آسيب شناسي رواني، روانشناسي باليني، روشها  تغيير رفتار،  عناوی  دروس تدریس شده:

ي تربيتیي، روانشناسیروانشناسي عمومي، روانشناسي رشد، روانشناسي ییادگير ، روانشناسي سياسي، و درمان، 

  2و  1، ارزیابي باليني يآزمون ها  روانشناخت
 

 :پژوهشي -مجله هاي علمي هيات تحريريه يت درعضو
 ردیف نام مجله وابستگي ردیف نام مجله وابستگي

 1 مجله روانشناسي انجم  ایراني روانشناسي 15 مجله روانشناسي و دی  ره موسسه امام خميني

 2 مجله علوم رفتار  ()عجدانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل  16 روانشناسي باليني و شخصيتمجله  دانشگاه شاهد

 3 مجله علوم تربيتي و روانشناسي  دانشگاه شيراز 17 روانشناسي و علوم تربيتي مجله  دانشگاه تهران

 4 ها  کاربرد  روانشناختيمجله پژوهش دانشگاه تهران 18 دستاوردها  روانشناختيمجله  دانشگاه شهيد چمران

 5 فصلنامه فرهن، مشاوره و روان درماني انشگاه عالمه طباطبایيد 19 مجله روانشناسي سالمت دانشگاه پيام نور

 6 مجله مطالعات آموزش و یادگير  دانشگاه شيراز 20 مجله روانشناسي باليني  دانشگاه سمنان

 7 مطالعات اسالم و روانشناسيمجله  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 21 سنجيمجله روان روده  -دانشگاه آزاد

 8 فصلنامه پژوهش ها  مدیریت منابع انساني )ع(دانشگاه امام حسي   22 روانشناسي و اطالع رسانيمجله  يدانشگاه خوارزم

 9 فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهر کرد 23 تربيتي زنان  -فرهنگيمجله  )ع(دانشگاه امام حسي  

 10 مجله طب نظامي ()عجشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل دان 24 فصلنامه روانشناسي نظامي )ع(دانشگاه امام حسي  

 11 مجله خانواده پژوهي دانشگاه شهيد بهشتي 25 تازه ها  رواندرمانيمجله  مستقل

 12 مجله پژوهش در سالمت روانشناختي دانشگاه خوارزمي 26 فصلنامه خانواده و پژوهش آموزش و پرورش

 Quran & Medicine وزارت بهداشت

 
 13 مجله علوم اجتماعي و انساني اه شيرازدانشگ 27

 International Journal of ج()عدانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل 

Behavior Sciences 
 14 راهبردها  آموزش در علوم پزشکي ()عجدانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل  28

 

 

 فعاليت هاي اجرايي

 فعاليت هاي قبلي:

 1369تا  1368از رئيس دانشکده علوم پزشکي  -

 1371تا  1369از  معاون پژوهشي دانشکده علوم پزشکي -

 1378تا  1376از معاون آموزش دانشکده پزشکي  -

 1381تا  1368از  دانشگاهشناسي مدیر گروه روان -

 1384تا  1383از  رئيس مرکز مشاوره دانشجویي دانشگاه -

 1386تا  1378از سال رئيس مرکز تحقيقات علوم رفتار   -

 1397تا  1385از  عضو هيات مميزه دانشگاه -

 1383تا  1374از سال عضو هيات امناء سازمان ملي پرورش استعدادها  درخشان  -

  عددها  مت همایشدر عضو کميته علمي  -

 محل برگزار  سال  اجالس سران 30/11/1386تا 29 دبير علمي همایش بي  المللي زنان مسلمان اندیشمند -

 کنونتا  1388از  استرس دانشگاه تربيت معل  سالمت و  يعضو قطب علم -
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 ور (حقيقات و فنادومي  و سومي  جشنواره بي  المللي فارابي )برگزار کننده وزارت علوم، تروانشناسي عضو گروه علمي  -

 1392تا  1389از در دوره پنج   انجم  ایراني روانشناسي رئيس -

 کنونتا  1380ال رئيس انجم  متخصصي  روانشناسي از س -

 1392تا  1382از  تحقيقات و فناور  ،عضو کميته استعدادها  درخشان وزارت علوم -

 1392تا  1385از  عضو وابسته موسسه روانشناسي دانشگاه تهران -

 1395تا  1383از  مرکز  سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهور  اسالمي ایرانشورا   عضو -

وره اول از را  مرکیز  سیازمان نظیام روانشناسیي و مشیاوره در دو، درمان و آموزش پزشیکي در شینماینده وزیر بهداشت -

 1386تا  1383

 1388تا  1383از  معاون پشتيباني و اجرایي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهور  اسالمي ایران -

 1389تا  1388از  معاون نظارت و ارزشيابي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره -

 1383از  اییران سنجي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهور  اسیالميروانشناسي باليني و کميته روانعضو کميته  -

 1395تا 

 1396تا  1388از  عالي انقالب فرهنگيشورای -تحولرئيس گروه تحول و ارتقا  رشته روانشناسي شورا   -

 1396تا  1388از  وزارت علوم، تحقيقات و فناور برنامه ریز  روانشناسي و مشاوره  کميتهمدیر   -

 

 هاي فعلي:مسئوليت

 تا کنون 1392از  مدیر گروه روانشناسي سازمان سمت -

 تا کنون 1395از  مدیر گروه دکتر  روانشناسي باليني دانشگاه عل  و فرهن، -

 1398تا  1395از  مدیر گروه روانشناسي پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني سازمان سمت -

 تا کنون 1386از  علوم رفتار بي  المللي مدیر مسئول و سردبير مجله  -

 تا کنون 1391از  فرهنگستان علوم پزشکي جمهور  اسالمي ایرانپيوسته عضو  -

 تا کنون 1379از سال پژوهشگاه علوم انساني  بررسي متون روانشناسي شورا  عضو گروه -

 ه  تا کنونهجداز دوره سال جمهور  اسالمي ایران  ینش کتابگزعضو گروه بررسي و  -

 تا کنون 1379از سال عضو کميته تخصصي گروه روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس  -

 تا کنون 1382از حوزه و دانشگاه  گاهعضو شورا  علمي گروه روانشناسي پژوهش -

 نونکتا  1391از  ان علوم پزشکيعضو گروه سالمت رواني، گروه سالمت معنو  و گروه پيراپزشکي فرهنگست -

 انتشارات دانشگاهعضو شورا   -

 شورا  پژوهش دانشکده پزشکيعضو   -

  مرکز تحقيقات علوم رفتار شورا  عضو  -

   ICMMمرتبط بادبير علمي کنگره روانشناسي و روانپزشکي نظامي  -

 

 فعاليت هاي درماني

   1388تا  1383از  ي دانشگاهارایه خدمات روانشناختي در مرکز مشاوره دانشجوی  -

 1388تا  1386 از  روزها  یکشنبه و سه شنبه در ساختمان پزشکان، بلوار کشاورز(کلينيک تخصصي ) -

 تا کنون  1380از سال  در دانشگاه ارایه خدمات روانشناختي به دانشجویان، همکاران و مراجعي   -

 1395تا  1386وره رفاه از سال ارایه خدمات روانشناختي در مرکز خدمات روانشناسي و مشا -

 1393تا  1392از سال بنياد ملي نخبگان ارایه خدمات روانشناختي در مرکز مشاوره  -

 تا کنون  1392از سال عرفان ارایه خدمات روانشناختي در مرکز خدمات روانشناسي و مشاوره  -
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 تشويق ها و تقدير نامه ها

 دانشگاه 1380پژوهشگر نمونه سال  -

  برا  رتبه دانشيار  1380ایه تشویقي از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال دریافت پ -

 1381پژوهشگر نمونه هفتمي  جشنواره سلمان فارسي سال  -

 توسط وزارت ارشاد اسالمي 1382سال برگزیده شدن کتاب شيوه ها  تغيير رفتار در  -

 دانشگاه 1383پژوهشگر نمونه سال  -

  برا  رتبه استاد  1385ویقي در سال دریافت پایه تش -

 دانشگاه 1386پژوهشگر نمونه سال  -

 1397سال در علوم پزشکي  منتخب گروه سالمت روان فرهنگستان -

 

 راه اندازي مرکز پژوهشي، دوره هاي آموزشي و کارگاه هاي آموزشي

 راه انداز  مرکز تحقيقات علوم رفتار  در دانشگاه 

 کارشناسي ارشد روانشناسي در دانشگاه  راه انداز  دوره آموزشي

 راه انداز  دوره آموزشي دکترا  تخصصي روانشناسي در دانشگاه 

 راه انداز  کارگاه ها  آموزشي متعدد

    پژوهشي( -راه انداز  مجله علوم رفتار  )علمي

 به زبان انگليسيبي  المللي علوم رفتار  راه انداز  مجله 

 اهراه انداز  مرکز مشاوره رف

 راه انداز  مرکز مشاوره عرفان

 

 

 ي فارسيدر مجله ها چاپ شده له هايمقا

ه مجموعی (1373) رواني در تعداد  از رزمندگان جن، تحميلیي –بررسي تظاهرات عصبي . آشتيانيعلي فتحي -1

 اختالالت رواني ناشي از جن، مقاالت سمپوزیوم

  (1373) ادراثرات روانشناختي جدایي کودک از م . آشتيانيعلي فتحي -2

  (1373) نگاهي به بهداشت رواني . آشتيانيعلي فتحي -3

  (1374) نقش خانواده در بهداشت رواني کودکان . آشتيانيعلي فتحي -4

 (1374) استرس . آشتيانيعلي فتحي -5

  (1375) تنيدگي و ویژگيها  شخصيتي. آشتيانيعلي فتحي -6

  (1375) تنيدگي و تحوالت زندگي. آشتيانيعلي فتحي -7

  (1375) نوجواني . آشتيانيي فتحيعل -8

  مجلیه اسیتعدادها .اضیطراب و افسیردگيبررسیي تحیولي تصیور از خیود ،حرمیت خود،. آشتتيانيعلي فتحي -9

 (1375) سازمان استعدادها  درخشان .درخشان

 .يانشناسیمجلیه رو .بررسي تحولي ابعاد روانشناختي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران . آشتيانيعلي فتحي -10

 (1376) 1شماره 

 دانشیگاه تربيیت میدرس .مجلیه میدرس .ابعاد شخصيتي دانش آموزان تيیز هیوش و عیاد  . آشتيانيعلي فتحي -11

(1376   ) 
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عیزت  بررسي تاثير اجیرا  برنامیه ورزشیي بیر ميیزان . آشتيانيعلي فتحيمحمد .  محمد علي انصار  جابر .  -12

 (1376) 2و 1شماره سال سوم   .مجله اندیشه و رفتار .نفس سالمندان

 7ماره ش .مجله روانشناسي .بررسي ویژگيها  دانش آموزان تيزهوش و عاد  در شهر تهران . آشتيانيعلي فتحي -13

(1377) 

 (1377) .مجله کوثر .بررسي ویژگيها  شخصيتي نوجوانان و رابطه آن با موفقيت تحصيلي. آشتيانيعلي فتحي -14

مجله  .ي عوامل محدود کننده وموانع موجود در ازدواج دانشجویانبررس . خدابخش احمد . آشتيانيعلي فتحي -15

 (1378) 10شماره  .روانشناسي

 .حصیيليتمقایسه راهبردها  یادگير  مشارکتي و ییادگير  سینتي برپيشیرفت  . منيژه ایوبي. آشتيانيعلي فتحي -16

 (1378)11شماره  .مجله روانشناسي

مجلیه  .دهیا  ییادگير  در دانیش آمیوزان موفیق و نیاموفقمقایسیه راهبر . میری  حسیني. آشتتيانيعلي فتحتي -17

 (1379)13شماره  .روانشناسي

  2و1شماره1سال: 1378. طب نظاميمجله  .اختالالت رواني ناشي از جن، . آشتيانيعلي فتحي -18

 1379  ...ي دانشگاه بقيه اکپزش هدمجله آموزشي دانشک .نگاهي به بهداشت رواني . آشتيانيعلي فتحي -19

 1380 عج پزشکي دانشگاه  بقيه اهلل مجله آموزشي دانشکده .راهبردها  مطالعه و یادگير  . آشتيانيعلي فتحي -20

ادرسیت ن -مقایسه هوش کالمي و غير کالمیي در دانیش آمیوزان نارسیا خیوان  آنيتا زندیه.  .آشتيانيعلي فتحي -21

 20شماره 1380 .مجله روانشناسي .نویس

طب  ه. مجلزیابي عوامل آسيب شناسي رواني و علل خودکشي در سربازانار. حسي  اسالمي. آشتيانيعلي فتحي -22

 4شماره  3سال1380 نظامي

کیاهش  مقایسه روشها  شناخت درمانگر  و حساسيت زدایي منظ  در . فاطمه امامقلي وند. آشتيانيعلي فتحي -23

 .1381 مجله کوثر .اضطراب امتحان

طیب جله م .باليني تعداد  از مصدومي  رواني ناشي از جن،بررسي سيما   . رضا کرمي نيا. آشتيانيعلي فتحي -24

 . 4شماره 4سال1381. نظامي

 3هشمار 4سال1381 .طب نظامي . مجلهیک الگو  روانشناختي از استرسها  ميدان نبرد. آشتيانيعلي فتحي -25

 1381 .يمجله روانشناس .بررسي تمری  ها  فيزیکي در کاهش اضطراب .  عليرضا عسگر . آشتيانيعلي فتحي -26

 .24شماره 

سیالمت  بررسیي رابطیه حیل مسیاله در. آشتتيانيعلي فتحتي جليل باباپور خيرالدی . کاظ  رسولزاده طباطبایي.  -27

  .25شماره  1382 .مجله روانشناسي .روانشناختي دانشجویان

فعل پذیر با  ول بررسي تاثير موسيقي درمانگر  فعا . آشتيانيعلي فتحيفریبرز صدیقي ارفعي. پرویز آراد فالح.   -28

 27شماره  1382 .مجله روانشناسي .استفاده از نغمه ها  ایراني و غربي بر افسردگي نوجوانان

ب طیمجلیه   .مقایسه مشیکالت روانشیناختي فرزنیدان شیهدا و متوفيیان . آشتيانيعلي فتحيخدابخش احمد .   -29

 .4شماره   5سال1382 .نظامي

صیلنامه ف .رفتار  در کیاهش اضیطراب-بررسي تاثير شيوه ها  شناختي . فاطمه امامقلي وند. آشتيانيعلي فتحي -30

 .74شماره   1382 .تعلي  و تربيت

 5سیال 1382 طب نظیاميمجله  .معرفي مرکز تحقيقات علوم رفتار  پژوهشکده طب رزمي . آشتيانيعلي فتحي -31

 .2شماره 

 یار آزاد.زماني.خدابخش احمد . اسفندزهرا کاتب. زهرا ثابتي. علي مال . سيد حسي  سليمي.آشتيانيعلي فتحي -32

 .2شماره   6سال 1383 .طب نظامي . مجلهضرورت بررسي سطح سالمت رواني در گزینش نيرو  انساني
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 .انبررسي و رتبه بند  مشیکالت موجیود در بیي  خیانواده هیا  متوفيی . آشتيانيعلي فتحيخدابخش احمد .   -33

 .2شماره  6 سال 1383 .طب نظاميمجله 

ود اثر بخشي آموزش انگيزش پيشرفت و تمری  حرمیت خی . آشتيانيعلي فتحي احمد . محمود منصور.مهرناز  -34

 .32شماره  1383 .مجله روانشناسي .ح عيني و انتزاعيطبر تحول نظام خود در دو س

بررسیي تیاثير روش مداخلیه ا  حیل مشیکل خیانوادگي بیر کیاهش   .آشتتيانيعلي فتحتيخدابخش احمد .  -35

 .32شماره   1383 .مجله روانشناسي .ي ناسازگار  زوج

ور مجلیه دانشی بررسي ازدواج ها  موفیق و نیاموفق در بیي  دانشیجویان.. خدابخش احمد . آشتيانيعلي فتحي -36

 .7شماره  11. سال 1383 رفتار.

ي برا  کارهای. بررسي ميزان موفقيت طرح تحصيل همزمان در دانشجویان مستعد و ارایه راهآشتيانيعلي فتحي -37

 1. سال سيزده . شماره 1383مجله استعدادها  درخشان.   هبود وضع موجودب

لیي . محمید عآشتيانيعلي فتحيمحمد علي خوشنویس. مهناز ميریان. عباس محمود زاده غالمرضا پورحيیدر .  -38

 .سیال ششی 1383رئيسي. بررسي تاثير سي باند بر ميزان تهوع و استفراغ نيروها  رزمیي درییا. مجلیه طیب نظیامي. 

 .4شماره 

نظامي  عارف سجاده چي. ارزیابي روانشناختي سربازان در یک واحد نظامي مجله طب. آشتيانيعلي فتحي -39

 .2سال هفت  شماره  1384

ه ا  دوجانب-طيفرد  و ارتبا -شکوه نوابي نژاد. بررسي عوامل زمينه ا . آشتيانيعلي فتحيخدابخش احمد .   -40

 .3سال اول شماره  1384اده پژوهي مجله خانوموثر بر سازگار  زناشویي. 

فکیار اارزییابي اعتبیار و رواییي مقيیاس  سيد حسي  سليمي. خدابخش احمد . .آشتيانيعلي فتحيجعفر انيسي،  -41

 .1384خود کشي بک در سربازان، مجله طب نظامي بهار 

ه. علي احمد  زادماندانا امير . محمد جواد . آشتيانيعلي فتحي خدابخش احمد . فاطمه سور . جعفر انيسي. -42

 .1384بررسي وضعيت خدمات مشاوره ا  . مجله طب نظامي بهار  مال زماني. اسفندیار آزاد.

اه. جی. جعفر کيواني. بتول مهي  زعي . طیاهره سیيدنا. فاطمیه صیدیق حقيقیت. صیدیقه ترقیي آشتيانيعلي فتحي -43

به طور  ل در یک رشته یا دو رشتهبررسي سطح سالمت رواني و وضعيت تحصيلي دانشجویان ممتاز شاغل به تحصي

  . 1384تابستان  مجله روانشناسي .همزمان

سیال  سيد حسي  سليمي. عوامیل موفقيیت شیغلي نظاميیان. فصیلنامه بينیا. علي فتحي آشتياني،محس  اسکندر ،  -44

 . 1384زمستان  12چهارم شماره 
 

سیازگار    تقيیدات میذهبي و رابطیه بیي بررسیي عليرضیا عیرب نيیا.  .آشتتيانيعلي فتحتيخدابخش احمد .  -45

 .1385بهار  5خانواده پژوهي. سال دوم. شماره فصلنامه  . زناشویي

ير شيوه روش تغي تاثيرني. اعتماد . دکتر سيد محمود مير زما دکتر احمد .آشتيانيعلي فتحيخدابخش احمد .  -46

 .108ا ت 101 . صفحه2ماره . ش12سال . 1385. فصلنامه اندیشه و رفتار . همسرانزندگي بر کاهش ناسازگار  

زهیا  . سيد محمود ميرزماني. عليرضا عرب نيا. سررسیي نياآشتيانيعلي فتحيخدابخش احمد . فاطمه سور .  -47

. 4سیال  .1385بهیار دانشیگاه علیوم پزشیکي ارتیش. فصلنامه خانواده کارکنان نظامي نسبت به خدمات مشاوره ا .

 . 769تا  761. صفحه 1شماره 

ي . حسينعلي محرابي. خیدابخش احمید . عوامیل میوثر بیر رضیایت شیغلعلي فتحي آشتيانيیي. غالمرضا ميرزا -48

 .77تا  69صفحه  1385مجله طب نظامي بهار افسران در یک واحد نظامي. 

شیي و عوامیل . عبداهلل سلطاني نژاد. ماندانا امير . بررسي شیيوع  افکیار خیود کآشتيانيعلي فتحيجعفر انيسي،  -49

 .118تا  113صفحات 1385سربازان، مجله طب نظامي تابستان مرتبط با آن در 
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فيت زنیدگي و . مهد  عزیز آباد  فراهاني. مری  مغاني لنکراني. ارتباط کيآشتيانيعلي فتحيسيد موید علویان.  -50

 ،2و1 مارهشی ،4 دوره / رفتیار علیوم تحقيقات فصلنامه دوروابط زناشویي در مبتالیان به هپاتيت مزم  ویروسي. 

 .20تا  13. صفحه 1385لسا

. خیدابخش احمید . علیي اصیغر احمید . آشتتيانيعلي فتحيصغر  باقرپور کماچالي. هاد  بهرامي احسان.  -51

 183صیفحات 1385مقایسه الگوها  فرزند پرور  در بي  خانواده ها  نظامي و غير نظامي. مجله طب نظامي پیایيز 

 .190تا 

ظیام هي. زهرا کاتب. حميید طرخیوراني. بررسیي سیطح سیازگار  و ن. هاله آزرمي. طاهره الآشتيانيعلي فتحي -52

 .272تا  267صفحات 1385ارزشي در زنان. مجله طب نظامي زمستان 

ي . خدابخش احمید . بررسیي اسیترس گروهیي از کارکنیان نظیامآشتيانيعلي فتحياسفندیار آزاد مرزآباد .  -53

 .254تا  249فحات ص1385مستقر در منطقه خليج فارس. مجله طب نظامي زمستان 

خیوراني. فاطمه سور . هاله آزرمي. طاهره الهي. فاطمیه ریيسیي. حميید طر محمد باقر حبي. .آشتيانيعلي فتحي -54

 .51تا  41صفحات 1386پایيز  . مجله علوم رفتار .زنان شاغلبررسي نظام ارزشي 

ابطه ر . علي اصغر احمد . . خدابخش احمدآشتيانيعلي فتحيصغر  باقرپور کماچالي. هاد  بهرامي احسان.  -55

تیا   33ات صیفح1386مجله علوم رفتیار . پیایيز الگوها  فرزندپرور  با ميزان سالمت رواني و موفقيت تحصيلي. 

40. 

رهبیر  و  . شهرام توفيقي. مهد  حبيبي. بررسي رابطه بي  سبکآشتيانيعلي فتحيمحمد تقي زرنوشه فراهاني.   -56

 .86تا  79صفحات 1386ن. مجله علوم رفتار . پایيز راهبردها  مدیریت تعارض در مدیرا

تاران بیا . پروی  ميرزایي. نعمت اله جنيد  جعفر . مواجهه پرسیآشتيانيعلي فتحيمحمد قاسمي. مری  رضایي.  -57

 .113 -121صفحات  2شماره  9دوره  1386مجله طب نظامي تابستان . خشونت فيزیکي در بيمارستان 

 گرایي، روان . سيد کاظ  رسول زاده طباطبایي. نقش برونآشتيانيعلي فتحياد فالح. پروی  رفيعي نيا. پرویز آز -58

سیال دوم.  آزردگي گرایي و خلق مثبت و منفي در پرداز اطالعیات هيجیاني. فصیلنامه روانشناسیي دانشیگاه تبرییز.

 .81تا  53صفحات  1386تابستان  6شماره 

عالیی    بیيآباد  فراهیاني. میری  مغیاني لنکرانیي. ارتبیاط  سيد عباس توالیي. مهد  عزیز .علي فتحي آشتياني -59

صفحات  4شماره  9دوره  1386مجله طب نظامي زمستان . سردشت نفس در جانبازان شيميایي عزت روانشناختي و 

282-273. 

ه گسسیت روان رابطه ابعاد برونگیرد ، روان آزرده گرائیي و . پرویز آزاد فالح.علي فتحي آشتيانيرقيه آتشکار.  -60

 .111تا  103 صفحات1386مجله علوم رفتار . زمستان . گرائي با سيست  ها  مغز / رفتار 

ها  لبي بر اسناد. تاثير تصور قاآشتيانيعلي فتحينادر حاجلو. سيد کاظ  رسول زاده طباطبایي. پرویز آزاد فالح.  -61

  . 122تا  197صفحات  1387تابستان  2. سال دوازده . شماره مجله روانشناسيعلي. 

. وجوانیاننتصیور از خیود  بررسي تاثير آموزش به شيوه ایفا  نقش بر بهبود .علي فتحي آشتياني، مالزمانيعلي  -62

 61-66صفحات  1387بهار   2مجله علوم رفتار . دوره 

فتحتي  علتيخان  هما صدقي جالل، خیان  هالیه آزرمیي،  داود طالبيان، حميد طرخوراني،، اکبر آقایاني چاوشي -63

 1387ان تابسیت 2. مجلیه علیوم رفتیار . دوره روان بررسي رابطه نماز با جهت گير  میذهبي و سیالمت .آشتياني

 149-156صفحات 

 سیيد کیاظ  رسیولزاده طباطبیایي و محسی  امينیي. مقایسیه روان، تحتي آشتتيانيعلتي ف، مجيد محو  شيراز  -64

 روده تحرییک ان افراد مبتال به سیندرمشناختي با دارو درمانگر  بر وضعيت روانشناختي و درم-درمانگر  رفتار 

 .201-208صفحات  1387 پایيز 2مجله علوم رفتار . دوره  پذیر.
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 ران مبتال بیهپرویز آزاد فالح. مقایسه سبکها و مکانيزم ها  دفاعي بيما ،علي فتحي آشتياني محمد حس  افضلي، -65

 .245-252صفحات  1387 پایيز 2مجله علوم رفتار . دوره اختالل وسواس بي اختيار  و افراد سال . 

ي تیاثير مرجیان دلخیوش. بررسی ، عباس عباد ، میارال دیبیایي،علي فتحي آشتياني، امي  اجلي زهرا حاج اميني، -66

حات صیف 1387 پیایيز 2آموزش مهارتها  زندگي بر واکنش ها  هيجیایي نوجوانیان. مجلیه علیوم رفتیار . دوره 

270-263. 

خشیي ب. بررسیي اثیر علتي فتحتي آشتتياني طباطبایي، پرویز آزاد فالح، لزادهناصر صبحي قراملکي، کاظ  رسو -67

روانشناسیي  شناخت درماني و آموزش مهارت ها  مطالعه در درمان دانشجویان مبتال به اضطراب امتحیان. فصیلنامه

 تا 37صفحات  .1387پایيز  11دانشگاه تبریز سال سوم شماره 

ي. مجلیه ي. بررسي سالمت رواني در خانواده ها  خلبانان نظیاممهد  حبيب ،آشتيانيعلي فتحي محبوبه احمد ، -68

 .308تا  305صفحات  1387 زمستان 2علوم رفتار . دوره 

وهیا  رابطیه الگبررسیي . علي اصغر احمد . آشتيانيعلي فتحيهاد  بهرامي احسان. صغر  باقرپور کماچالي.  -69

 روان شناسییي و علییوم تربيتییي. زمسییتان فرزنییدپرور  بییا سییالمت روانییي و موفقيییت تحصییيلي فرزنییدان. مجلییه

 .100تا  87صفحات 1387

امه احسیاس پرویز آزاد فالح. غالمعلي منتظر. اعتبار و رواییي پرسشین ،علي فتحي آشتياني محمود پناهي شهر ، -70

 .34تا  27صفحات  1388بهار  3حضور ایگروپ. مجله علوم رفتار . دوره 

لت هیا  خلقیي . سيد کاظ  رسول زاده طباطبایي. تاثير حاآشتيانيتحيعلي فپروی  رفيعي نيا. پرویز آزاد فالح.  -71

 3ره عروقي برحسب ابعیاد شخصیيتي بیرون گیرد  و نیوروز گراییي. مجلیه علیوم رفتیار . دو -بر پاسخ ها  قلبي

 .91تا 85صفحات  1388تابستان 

اگیرا و -یادگير  همگیرا . فاطمه رئيسي. سبک ها  اسناد  و سبک ها آشتيانيعلي فتحينظام الدی  قاسمي.  -72

 .111تا 105صفحات  1388تابستان  3در دانشجویان افسرده و عاد . مجله علوم رفتار . دوره 

مبیتال بیه  . پرویز آزاد فالح. بررسي سبکها و مکانيزم ها  دفیاعي افیرادعلي فتحي آشتيانيمحمد حس  افضلي.  -73

. ناسي بیالينيشاختالل هراس اجتماعي. فصلنامه روان  بي اختيار ، اختالل اضطراب تعمي  یافته و -اختالل وسواس

 .93تا  79. صفحات 1388سال اول شماره اول. بهار 

المت . محس  اميني. سيد کاظ  رسولزاده طباطبایي. مقایسیه سیطح سیعلي فتحي آشتيانيمجيد محو  شيراز .  -74

ره هشیت . نشناختي. دوسال . مجله علوم روا رواني بيماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر، بيمار  التهابي و افراد

 .96تا  85. صفحات 1388. بهار 29شماره 

. بررسي نقش هیوش هيجیاني و مولفیه هیا  آن در رضیایت منید  آشتيانيعلي فتحيسيد مجتبي حسيني سده،  -75

. 1388بسیتان اتزناشویي و مقایسه آن با متغيرها  جمعيت شناختي. مجله روانشناسي و دی . سال دوم. شیماره دوم. 

 .130تا  105صفحه ها  

ی . سال دوم، مجله روانشناسي و د بررسي رابطه دنياگرایي و سالمت رواني.. آشتيانيعلي فتحياهلل رضا اکبر .  -76

 .143تا  105، صفحه 1388شماره سوم، پایيز 

اسیي و لیه روانشن. ساخت مقياس سنجش دنياگرایي بر اساس متیون دینیي. مجآشتيانيعلي فتحياهلل رضا اکبر .  -77

 .100تا  71، صفحه 1388، زمستان 4دی . سال دوم، شماره 

ودکیان . رضا پور حسي . نقش حافظه کار  در جمیع ههنیي کآشتيانيعلي فتحيطاهره الهي. پرویز آزاد فالح.  -78

 .277تا  171صفحات  1388زمستان  3پيش دبستاني. مجله علوم رفتار . دوره 

سیو . تعامیل . آزاد ثابتي. سعيد قنبر . پریسا سادات موآشتيانيعلي فتحيپناهي. جواد اژه ا . محمد کری  خدا -79

 301ات صفح 1388زمستان  3بي  شخصيت و سبک ها  فرا انگيزشي در عملکرد شغلي. مجله علوم رفتار . دوره 

 .310تا 
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تیا  5کان کار  در کود. رضا پور حسي .  بررسي تحول حافظه آشتيانيعلي فتحيطاهره الهي. پرویز آزاد فالح.  -80

 .1388. تابستان 14فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبریز. سال چهارم. شماره ساله.  7

ي . محمد علي رئيسي. عباس محمود زاده. غالمرضیا پورحيیدر . علیآشتيانيعلي فتحي محمد علي خوشنویس. -81

. بطب جنوامه فصلن  .انتقال هنگام تاثير سي باند در کاهش تهوع و استفراغ نيروها  رزمي در دریاشمس نورایي. 

 .59-59. صفحات 1380زمستان  4شماره 

مجلیه . نظام ارزشي دو نسل؛ فرزنیدان و والیدی  مقایسه .مهد  حبيبي . آشتيانيعلي فتحي .دل آرام جزء مطلبي -82

 68تا  65   صفحات 1389بهار   4رفتار . دوره علوم 

ه آرامش. بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر رضایت مند زناشویي. فصلنام . آشتيانيعلي فتحيفاطمه باقر .  -83

 .85تا  73. صفحات 1388. زمستان 27شماره 

امه بارور. فصلن قایسه با گروهویژگي ها  روانشناختي زنان و مردان نابارور در م . آشتيانيعلي فتحينغمه تقو .  -84

 .54تا  45صفحات  11شماره  . 1388بهار  اندیشه و رفتار. دوره سوم.

المت سی. سيد کاظ  رسولزاده طباطبایي و محس  اميني. مقایسه سیطح علي فتحي آشتيانيمجيد محو  شيراز .  -85

ر سیالمت دمجلیه پیژوهش د سیال . رواني افراد مبتال به سیندرم روده تحرییک پیذیر، بيمیار  التهیابي روده و افیرا

 . 82تا  75صفحات  1387روانشناختي. دوره دوم شماره سوم پایيز 

خسرو صادق نيت. مقایسه مداخله پزشکي و روانشناختي در بهبود کيفيت . آشتيانيعلي فتحيمحبوبه داستاني.  -86

 .14تا  5حات صف 1388مجله پژوهش در سالمت روانشناختي. دوره سوم شماره دوم تابستان خواب. 

اثربخشي  .آشتيانيعلي فتحيزاده طباطبایي، پرویز آزاد فالح،   رسولپریرخ دادستان، مری  طهراني زاده، کاظ -87

مجله پژوهش در برنامه درمانگر  کندال بر سبک مقابله ا  کودکان ایراني مبتال به اختالل دروني ساز  شده. 

  .68تا  59صفحات  3881سالمت روانشناختي. دوره سوم شماره سوم پایيز 
ازیکنیان. با  بیه رواییت رضا پورحسیي . بیاز  هیا  رایانیه، علي فتحي آشتيانيبهناز دوران، پرویز آزاد فالح،  -88

 .224 تا 211. صفحات 1388. زمستان 17سال پنج . شماره فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات. 

ن از يت انساررسي مفروضه ها  اساسي در باره ماهب علي فتحي آشتياني.ابولقاس  بشير ، سيد محمد غرو ،  -89
 .47تا  7ت صفحا 1388دیدگاه روانشناسي و اسالم. فصلنامه روانشناسي و دی . سال دوم شماره اول بهار 

محیيط  پرویز آزاد فالح. غالمعلي منتظیر . بیرآورد گذشیت زمیان در . آشتيانيعلي فتحيمحمود پناهي شهر .  -90

 .283تا  266. صفحات 1389پایيز  3اسي. سال چهارده . شماره مجله روانشنها  مجاز . 

 مجله علومتي. رابطه هویت و هيجان خواهي با اعتياد اینترن . آشتيانيعلي فتحيمهر  سلطاني. خدیجه فوالدوند.  -91

   .197تا  191 صفحات 1389پایيز   4رفتار . دوره 

ل عوامی فرییال خمسیه. سیيدحميد قریشیي. س عبیاد .عبیا. آشتيانيعلي فتحيزهرا حاجي اميني. محمد زمیاني.  -92

صفحات  4شماره  12دوره  1389مجله طب نظامي زمستان  جمعيت شناختي مرتبط با واکنش ها  هيجاني سربازان.

 .216تا  211

هیا  کارکنیان سيد حسي  سليمي. جعفر انيسي. موفقيت شغلي و  ویژگي .آشتيانيعلي فتحيمحس  اسکندر .  -93

 .24 تا 13. صفحات 1389امي. فصلنامه روانشناسي نظامي. سال اول. شماره دوم. تابستان در یک رسته نظ

س از سیانحه عملکرد حافظه بيماران مبتال به اختالل استرس پی. آشتيانيعلي فتحي ،مليحه سليمي  ،عليرضا مراد -94

 .276تا  269صفحات  1389زمستان  4شماره   4. مجله علوم رفتار . دوره از جن، يناش

گر و رفتیار ، خسرو صادق نيت. بي خوابي مزم  در زنان: مقایسیه دارو درمیانآشتيانيعلي فتحيمحبوبه داستاني،  -95

 .330تا  327صفحات  1389دوره پنج . ویژه نامه. زمستان درمانگر . فصلنامه روانشناسي معاصر. 

http://www.jbs.ir/browse.php?a_code=A-10-263-4&slc_lang=fa&sid=1&sw=


 10 

ده و باورها  خودکارآمد  در ، عليرضا مراد . الگوها  ارتباطي خانواآشتيانيعلي فتحيمهرزاد فراهتي،  -96

 .579تا  577 صفحات 1389نوجوانان دختر و پسر. فصلنامه روانشناسي معاصر. دوره پنج . ویژه نامه. زمستان 

مجله ، مهد  حبيبي. مقایسه نظام ارزشي دونسل: فرزندان و والدی . آشتيانيفتحي عليآرام جزء مطلبي، دل -97

 .68تا  65 صفحات 1389 بهار 1شماره   4علوم رفتار . دوره 

س پس از سانحه و اختالل استر . مقایسه عملکرد افراد مبتالء بهعلي فتحي آشتيانياحمد عبد ، عليرضا مراد ،  -98

 1388. فصلنامه روان شناسي باليني  .افراد بهنجار در حافظه شرح حال معنایي

گير  مذهبي بر سالمت سه  تأثير جهتبررسي . زاده طباطبایيکاظ  رسول ،آشتيانيعلي فتحي ،رامي  تبرّائي -99

 .شناختيروان در مقایسه با عوامل جمعيت

، حس  عشایر . رابطه برون گرد  و نوروز گرایي با آشتيانيعلي فتحي ،مهناز شاهقليان، پرویز آزاد فالح -100

( 8)پياپي  4ه نارسایي ها  شناختي: ارزیابي نقش واسطه ا  فراشناخت.  مجله روانشناسي باليني. سال دوم. شمار

 . 49تا  41صفحات  1389زمستان 

مثبت و منفي بر  ، عباسعلي الهيار . تاثير القا  خلقعلي فتحي آشتيانيویدا هاشمي، پرویز آزاد فالح،  -101

سرعت پردازش شناختي افراد زودانگيخته بر اساس مولفه ها  زودانگيختگي. فصلنامه پژوهش در سالمت 

 .75تا  65صفحات  1389سوم پایيز  روانشناختي. دوره چهارم شماره

ند پرور  ، کتایون خوشابي. اثربخشي برنامه فرزآشتيانيفتحي عليبهنازسادات جعفر ، رقيه موسو ،  -102

ژوهي. سال واده پمثبت بر سالمت روان مادران کودکان مبتال به اختالل بيش فعالي/ کمبود توجه. فصلنامه خان

 .510تا  497. صفحات 1389. زمستان 24شش . شماره 

بررسي رابطه بي  رضایتمند  زناشویي و مدت زمان ازدواج  .آشتيانيعلي فتحيسيد مجتبي حسيني سده،  -103

در ميان دانش پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(. مجله روانشناسي و دی . سال سوم، شماره 

 .145ی  127، ص 1389چهارم، زمستان 

مقایسه سبک زندگي، کيفيت زندگي و سالمت روان جعفر  کندوان. غالمرضا  ،آشتيانيعلي فتحي -104

  24 تا 17صفحات  1390دوره سيزده . بهار کارکنان دو دانشگاه با وابستگي نظامي و غيرنظامي. مجله طب نظامي. 

. 

 اثربخشي .خسرو صادق نيت، سمانه صومعلو ،آشتيانيعلي فتحيمحبوبه داستاني، فرهاد جمهر ،  -105

 27صفحات  1390بهار 1شماره   5مجله علوم رفتار . دوره  .مزم  يخوابيبدر   و رفتاردرمانگر  دارودرمانگر

 .32تا 

، عليرضا مهدویان. بررسي رابطه سبک ها  دلبستگي و سالمت رواني با آشتيانيعلي فتحيعلي شاکر،  -106

 .184تا  179صفحات  1390تابستان  2شماره   5مجله علوم رفتار . دوره  . سازگار  زناشویي در زوجي 

، عليرضا مراد . رابطه بي  الگوها  ارتباطي خانواده و کمرویي در آشتيانيعلي فتحيمهرزاد فراهتي،  -107

 . صفحات:1389فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختي. دوره چهارم. شماره اول و دوم. بهار و تابستان نوجوانان. 

 .52تا  45

رابطه ميان الگوها  ارتباطي خانواده و مهارتها   ، عليرضا مراد .آشتيانيعلي فتحيمهرزاد فراهتي،  -108

 . 86تا  69. صفحات 1389تابستان  2ارتباطي نوجوانان. فصلنامه خانواده و پژوهش. سال هفت . شماره 

رضا پورحسي . بررسي مدل شش بعد  فرایند شکل  علي فتحي آشتياني،بهناز دوران، پرویز آزادفالح،  -109

 .318تا  302. صفحات. 1390. پایيز 3له روانشناسي. سال پانزده .شماره گير  هویت. مج

کنترل و خانواده با منبع يارتباط  الگوها  يرابطه ب .عليرضا مراد  علي فتحي آشتياني،مهرزاد فراهتي،  -110

 .285تا  279 صفحات 1390 پایيز 3شماره   5مجله علوم رفتار . دوره  .نفس نوجوانانعزت
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مقایسه رگه  زاده طباطبایي و محس  اميني. سيد کاظ  رسول علي فتحي آشتياني،راز ، محو  شيمجيد  -111

ها  شخصيتي افراد مبتال به سندرم روده تحریک پذیر، بيمار  التهابي روده و افراد سال . فصلنامه پژوهش ها  

 .163تا  151. صفحات 1390. بهار 21نوی  روانشناختي. سال شش . شماره 

، مجتبي خداداد . طراحي نسخه نرم افزار  آزمون علي فتحي آشتيانيان، پرویز آزاد فالح، مهناز شاهقلي -112

دسته بند  کارت ها  ویسکانسي : مباني نظر ، نحوه ساخت و ویژگي ها  روانسنجي. فصلنامه مطالعات 

 .133تا  111صفحات  1390پایيز  4روانشناسي باليني. سال اول شماره 

، حس  عشایر ، مجتبي خداداد . بررسي عملکرد حافظه علي فتحي آشتيانياد فالح، ندا نظربلند، پرویز آز -113

 4شماره   5مجله علوم رفتار . دوره کار  و برانگيختگي قشر  پيشاني با توجه به رگه شخصيتي زودانگيختگي. 

 .296تا  287 صفحات 1390 زمستان

زاد مرزآباد ، علي اکبر اسماعيلي. بررسي ، سيد حسي  سليمي، اسفندیار آآشتيانيعلي فتحي رضا نور ،  -114

برخي ویژگي ها  شخصيتي و سالمت رواني سربازان اقدام کننده به خودکشي. فصلنامه روانشناسي نظامي. دوره 

 . 55تا  47. صفحات 1390دوم، شماره پنج . بهار 

 .آشتياني علي فتحيزاده طباطبایي، پرویز آزاد فالح، پریرخ دادستان، مری  طهراني زاده، کاظ  رسول -115

اثربخشي برنامه درمانگر  مقابله ا  کت در کاهش نشانه ها  دروني ساز  شده ایراني. فصلنامه روانشناسي 

 .321تا  313صفحات  1390تابستان  28تحولي: روانشناسان ایراني. سال هفت . شماره 

ح، فضل اله احمد . علل بروز ، پرویز آزاد فالعلي فتحي آشتيانيمحسني، عباسعلي اللهيار ، فرشته پور -116

نارضایتي زناشویي از دیدگاه زوجي : یک مطالعه کيفي. فصلنامه پژوهش ها  کاربرد  روانشناختي. سال دوم. 

 .16تا  1صفحات  1390تابستان  2شماره 

، حس  عشایر . بررسي برانگيختگي قشر  پيشاني در علي فتحي آشتيانيندا نظربلند، پرویز آزاد فالح،  -117

ام عملکرد حافظه کار  در رگه شخصيتي اضطراب. فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختي. دوره پنج  هنگ

 .33تا 23صفحات  1390شماره اول بهار و تابستان 

، کارینه طهماسيان. اثر بخشي آموزش گروهي برنامه فرزندپرور  مثبت علي فتحي آشتيانيبهناز جعفر ،  -118

ي کودکان مبتال به اختالل بيش فعالي/ کمبود توجه. فصلنامه فرهن، مشاوره و به مادران بر کاهش نشانه ها  مرض

 .140تا  124صفحات  1390پایيز   7روان درماني. سال دوم شماره 

 اثربخشي  .، پرویز آزاد فالح، فضل اهلل احمد علي فتحي آشتياني ، عباسعلي اللهيار ،ه پورمحسنيفرشت -119

 1سال سوم  شماره روانشناسي باليني. مجله . مند  زناشویي زوجي ساز  زناشویي بر رضایتها  توانمندبرنامه

 .37تا  27صفحات  1390( بهار 9)پياپي 

بررسي اثربخشي درمان  .شقاقي، فرهاد فتحي آشتيانيعلي ، آقایوسفي، عليرضا گلزار ، محمود جاسميمنا  -120

و  رهن، مشاورهف فصلنامه. ا  فورتي  بر  و مور  در بهبود افسردگي، اضطراب و تنيدگيهفت مرحله 

 .82تا  65صفحات  .8دوره دوم شماره  ;1390زمستان  .رواندرماني

ناختي با توجه به ابعاد . بررسي پردازش ها  فراشعلي فتحي آشتيانيمهناز شاهقليان، پرویز آزاد فالح،  -121

اضطراب و زودانگيختگي. فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختي. دوره پنج  شماره سوم و چهارم پایيز و 

 .21تا 13صفحات  1390زمستان 

 علل. ، پرویز آزاد فالح، فضل اهلل احمد علي فتحي آشتياني عباسعلي اللهيار ، فرشته پورمحسني کلور ، -122

 دوم، سال. روانشناختي کاربرد  ها  پژوهش مجله. کيفي مطالعه یک: زوجي  دیدگاه از ویيزناش نارضایتي بروز

 .16 تا 1 صفحات. 1390 تابستان ،2 شماره

http://www.jcp.semnan.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-79&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.jcp.semnan.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-79&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.jcp.semnan.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-79&slc_lang=fa&sid=1&sw=
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، حس  عشایر ، مجتبي خداداد . رابطه رگه شخصيتي علي فتحي آشتيانيندا نظربلند، پرویز آزاد فالح،  -123

 1391ر . مجله روانشناسي. سال شانزده . شماره اول بهار اضطراب با عملکرد موثر و کفایت پردازش حافظه کا

 .69تا 51صفحات 

 به مبتال انيسرط بيماران عملکرد بررسي .آشتيانيفتحي علي اکرميان، فهيمه مراد ، عليرضا عبد ، احمد -124
PTSD 68ا ت 61صفحات  1391بهار  1شماره   6مجله علوم رفتار . دوره  .حال شرح حافظه تکاليف در. 

ي شناخت ها یيفراشناخت و نارسا ها مؤلفه سهیمقا  آشتياني.علي فتحي از شاهقليان، پرویز آزادفالح، مهن -125
 Error! Bookmark notصفحات:  1391، تابستان 2، شماره 6مجله علوم رفتار  دوره  .يتيشخص براساس ابعاد

defined.-12. 
رسشنامه پیابي . اعتبارشقاقى فرهاد واحدى، همایون امينى، محس  ،آشتيانى فتحى على تنهایى، زهرا -126

 1391ابستان ت 2، شماره 17. مجله گوارش. دوره  IBSتجدیدنظر شده درد مک گيل بر رو  بيماران مبتال به 
 .97تا  91صفحات 

 اسزهرا شعاعي. ویژگي ها  روانسنجي مقي. انيآشتيعلي فتحيخدیجه فوالدوند. مهر  سلطاني.  -127
  155 صفحه 1391ان تابست 8سال سوم. شماره  .گير  تربيتيفصلنامه اندازهو )نسخه فارسي(. يتحصيلي تين مشغوليت

و  هيناسازگار اول ها طرحواره سهیمقا  رسولزاده طباطبایي. ، سيد کاظآشتيانيفتحي عليمليحه حسني،  -128
وره وم رفتار . دمجله علمدار. جانمدار و هيمقابله مساله ها سبک با  يشده در زوجادراک  رفرزندپرو ها وهيش
  .235تا  231صفحات  1391پایيز  3شماره   6

ن یک کارکنا ، الياس بيگدلي. رابطه آمادگي جسماني و سالمت رواني درعلي فتحي آشتيانيطاهره الهي،  -129

 . 199تا  192صفحات  1391پایيز  3شماره  14دانشگاه نظامي. مجله طب نظامي. دوره 

گرد. هد  صحرا، مهدیه ملياني، معلي فتحي آشتيانيآزاده طاولي، عباسعلي اللهيار ، پرویز آزاد فالح،   -130

وانشناسي باليني . مجله روانپزشکي و ر(SIAS) فارسي مقياس اضطراب در تعامالت اجتماعي  روایي و پایایي نسخه

  . 232تا  227صفحات  1391پایيز  3ماره سال هيجده  ش ایران.

ها  کامپيوتر  در ، رضا پورحسي . نقش باز علي فتحي آشتياني بهناز دوران، پرویز آزاد فالح، -131

 .1391زمستان  4شماره   6مجله علوم رفتار . دوره گير  هویت جوانان.  شکل

هت ابطه جري. ادفالح، جعفر انيساحمد ، پرویز آز ، خدابخشعلي فتحي آشتيانيعبداهلل سلطاني نژاد،  -132

ن ه . تابستاماره دگير  مذهبي با سابقه اقدام به خودکشي در سربازان. فصلنامه روانشناسي نظامي. دوره سوم. ش

 . 43تا  35. صفحات 1391

 دفاعي ها سبک و شخصيتي ها  يویژگ رابطةعباسعلي اللهيار .   علي فتحي آشتياني،محس  کچویي،   -133

 4سيزده ، شماره  دانشجویان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسي کاربرد . سال در خوردن اختالل  هانشانه با

 .90تا  81صفحات  1391(. زمستان 50)پياپي 

  ها  با سيست پرویز آزاد فالح. ارتباط سبک ها و مکانيزم ها  دفاعيعلي فتحي آشتياني، رقيه آتشکار،  -134

 تا  63فحات . ص1391(، زمستان 16)پياپي  4يني. سال چهارم، شماره مغز / رفتار . مجله روانشناسي بال

انون انه و ق، محس  امير . تاثير آموزش رفتار  والدی  در کاهش رفتارها  پرخاشگرعلي فتحي آشتياني  -135

 . فصلنامه روانشناسي نظاميشکنانه کودکان کارکنان. 

بررسي تغييرات . شریف عسکر  ، زینبعلي فتحي آشتيانيمجيد صفار  نيا، احمد علي پور،  -136

امه فصلن. يتوصيفي دانش آموزان ابتدای -سایکوفيزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان در ارزشيابي کيفي

 .55تا  42صفحات  1391، زمستان 4سال اول، شماره . سالمت روانشناسي

له با   مقابو سبک ها ، پرویز آزاد فالح. رابطه باورها  فراشناختيعلي فتحي آشتيانيفهيمه قهوه چي،  -137

  وره ششداضطراب امتحان دانش آموزان به نقش دلبستگي دوسوگرا. مجله پژوهش در سالمت روانشناختي. 

 . 18تا  10. صفحات 1391شماره سوم پایيز 
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 با راشناختيف درمانگر  اثربخشي مقایسه، پرویز آزاد فالح. علي فتحي آشتيانيفهيمه قهوه چي الحسيني،  -138

شماره   7 . دوره مجله علوم رفتارامتحان.  اضطراب به مبتال دانشجویان فرانگراني کاهش در نگر درما شناخت

 . 30تا  23صفحات  1392بهار  1

رکنان. در رضایت زناشویي کا "م "نقش رضایت شغلي و نيرومند    .علي فتحي آشتيانيمحس  کچویي،  -139

 . 24تا  17صفحات  1392بهار  1شماره  15مجله طب نظامي. دوره 

ال به نان مبتز. مقایسه سبک ها  دفاعي و دلبستگي در علي فتحي آشتيانيمری  باقر ، پرویز آزاد فالح،  -140

 .236تا  220صفحات  1392تابستان  2سوء مصرف دارو و غيرمعتاد. مجله روانشناسي. سال هفده . شماره 

 عنو  باوش معنو  و بهزیستي م، محمد احسان تقي زاده. رابطه هعلي فتحي آشتيانيآرزو حسي  دخت،  -141

  .73 ات 57. صفحات 1392تابستان  22شماره مجله روانشناسي و دی . کيفيت زندگي و رضایت زناشویي. 

ربخشي قایسه اث، آزاده طاولي. معلي فتحي آشتيانيعباسعلي اللهيار ، پرویز آزاد فالح، مهدیه ملياني،  -142

سي فسردگي اسااان به رفتار  بر نشانه ها  باقيمانده مبتالی -ختيدرمان هه  آگاهي مبتني بر شناخت و درمان شنا

 . 166تا 159صفحات  1392تابستان   2شماره   7مجله علوم رفتار . دوره عودکننده. 

وح اله ر، خدابخش احمد ، عماد یاحقي، عليرضا نيک مراد، علي فتحي آشتيانيعبداله سلطاني نژاد،  -143

 مدار، ساختار  رابطه اختالل شخصيت مرز ، سبک مقابله ا  هيجان کریمي، عاطفه عبدالمنافي. الگو 

 .182تا  176ات صفح 1391زمستان  3شماره  1تکانشگر  و افکار خودکشي در سربازان. مجله طب انتظامي. دوره 

املي ها  روانسنجي و ساختار عبررسي شاخ . علي فتحي آشتيانيمجيد صفار  نيا، احمد علي پور،  -144

 مه طباطبایي. دانشگاه عال گير  رواني تربيتي.. مجله اندازهDSQ-60 دفاعي ها مکانيس  و هاکپرسشنامه سب

 یولوژیکاحمد علي پور، مجيد صفار  نيا. تغييرات سایکوفيز علي فتحي آشتياني،زینب شریف عسکر ،  -145

 4شماره  المت.ناسي ستوصيفي دانش آموزان ابتدایي. مجله روانش -مرتبط با استرس امتحان در ارزشيابي کيفي

 . 55تا  42. صفحات 1391زمستان 

متي اطمه رحفخدابخش احمد ، پرویز آزاد فالح، جعفر انيسي،  علي فتحي آشتياني،عبداله سلطاني نژاد،  -146

یانه شي گرانجارکالیي، اسالم آقاپور، روح اله کریمي. بررسي رابطه جهت گير  مذهبي با رفتارها  خودک

 .30تا  26. صفحات 1392سال  2ندگي با محوریت سالمت. شماره سربازان. مجله سبک ز

ان ک  ان کودکپرور  مثبت بر بهزیستي روانشناختي مادراثربخشي برنامه آموزش فرزند علي فتحي آشتياني. -147

 . توان ههني

 يتشناخ  بر مؤلفه ها  رفتار -يو درمان شناخت  فرد  يدرمان ب ياثربخش سهیمقا علي فتحي آشتياني. -148

 ي.الل اضطراب اجتماعاخت

 در "م "رضایتمند  زناشویي، رضایتمند  شغلي و نيرومند  علي فتحي آشتياني. محس  کچویي،  -149

 .23تا  15صفحات  1392بهار  13. دوره چهارم، شماره فصلنامه روانشناسي نظامينيروها  نظامي. 

مقایسه اثربخشي . مهدیه ملياني ،علي فتحي آشتياني،  پرویز آزادفالح،  عباسعلي الهيار ،  آزاده طاولي -150

. مجله علوم رفتار . دوره ها  اختالل اضطراب اجتماعيرفتار  بر کاهش نشانه-فرد  و درمان شناختيدرمان بي 

 .1392پایيز   3شماره   7

 دابعا عباد . بررسي عباس آزادفالح، رویزپ آشتياني، فتحي علي احمد ، خدابخش محمد ، خسرو -151

 .1392: 5؛ شماره 11. دوره  علوم رفتار قاتيمجله تحقرواني. سالمت ها شاخ  مفهومي چهارچوب

ننده کتبيي   شوخ طبعي و تاب آور  مولفه ها  علي فتحي آشتياني.سيده زهرا مداح کراني، طاهره الهي،  -152

 ه اصول بهداشت رواني. بهزیستي روانشناختي دانشجویان. فصلنام

الم. دگاه اسساخت و تعيي  ویژگي ها  روانسنجي نقش تربيتي پدر از دی علي فتحي آشتياني.مجيد همتي،  -153

 .18تا  5صفحات  1392فصلنامه روانشناسي و دی . سال شش  شماره سوم پایيز 

http://www.jbs.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C
http://www.jbs.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.jbs.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.jbs.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://www.jbs.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://www.jbs.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C+%D8%A2%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.jbs.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C+%D8%A2%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.jbs.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.jbs.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ها   اس سازهاختي بر استبيي  بهزیستي روانشن علي فتحي آشتياني.سيده زهرا مداح کراني، طاهره الهي،  -154

 .361تا  355 صفحات 1392زمستان  4 شماره  7مجله علوم رفتار . دوره  .معنویت و تاب آور  در دانشجویان

انون انه و قتاثير آموزش رفتار  والدی  در کاهش رفتارها  پرخاشگر  علي فتحي آشتياني.محس  امير ،  -155

 . 16تا  5ات صفح 1392چهارم. شماره چهارده ، تابستان . دوره فصلنامه روانشناسي نظاميشکنانه کودکان. 

 س فرزندر استرمثبت ب  برنامه فرزندپرور ي. اثربخشيمانياکبر سل يعل ،يانيآشت يفتح يعل ،يعيمحبوبه رف -156

 . 1392 زیيپا 19شماره  5. دوره يروانشناخت قاتي. مجله تحقيمادران کودکان ک  توان ههن  پرور

. عفر انيسيج؛ محمدجواد احمد  زاده؛ فتحي آشتيانيعلي ؛ فندیار آزاد مرزآباد اس ؛روح اله زماني نسب -157

دوره چهارم  رابطه ویژگي ها  شخصيتي و خودکارآمد  با رضایت شغلي کارکنان. فصلنامه روانشناسي نظامي.

 . 66تا  57صفحات  1392شماره شانزده  زمستان 

یستي ؛ نصيرالدی  جاوید . بررسي رابطه بهزيعلي فتحي آشتيان؛ علي اکبر سليماني؛ زهرا محمد  -158

ن کودکان مادرا روانشناختي و تاب آور  در مادران کودکان اختالل کمبود توجه و فزون کنشي و مقایسه آن با

 1392زمستان  3ره شما 2واحد سار . دوره  -بهنجار. فصلنامه نسي  تندرستي. دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي

 .28تا  22صفحات 

بيني رضایت زناشویي پيشورد . سحر الهچي الحسيني، فهيمه قهوه ،علي فتحي آشتيانيجتبي ساتکي ، م -159

 .35ا ت 29 صفحات 1393 بهار 1شماره   8مجله علوم رفتار . دوره  اساس هوش معنو  و هوش هيجاني.بر

له علوم مجصيتي. پيش بيني سبک زندگي بر اساس ویژگي ها  شخ ،علي فتحي آشتيانيغالمرضا ميرزایي،  -160

 .184تا  177 صفحات 1393 تابستان 2شماره   8رفتار . دوره 

ها   توسعه شاخ . عباس عباد  ،، پرویز آزادفالحعلي فتحي آشتيانيخسرو محمد ، خدابخش احمد ،  -161

 تا 37. صفحات 1393. بهار 1فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا  سالمت. سال دوم شماره  سالمت رواني در ایران.

48. 

. يانيآشت يفتح يعلفرد،  يعيشف عقوبی ،يفرح قوام ،يالزمانصاحب  موسو ساداتهیسا ، احمد احمد -162

دران در ما و وزن هنگام تولد نوزادان مانیپس از زا يبر اضطراب، افسردگ يمداخالت روانشناخت ياثربخش

تا  19صفحات  1393بهار و تابستان  1شماره  4. دوره یيو ماما  در پرستار  ريشگيپ  زا. مجله مراقبت هانخست

31 . 

زش آمو ري. تاث عسگر يعل  يمت ،يانيآشت يفتح يعل ، عباس عباد ،ينيام يزهرا حاج ، اشرف محمد -163

 یيماما و  تاردانشکده پرس هیاضطراب دانش آموزان اول دبستان. نشر زانيبه مادران بر م يارتباط  مهارتها

 . 10تا  1صفحات  1393تابستان  85شماره  24ره . دويبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک

  ادراک رابطه شيوه ها  فرزندپرور. علي فتحي آشتيانيمری  حاجي کاظ  تهراني، معصومه اسمعيلي،  -164

اره سوم، ت . شمشده با طرحواره ها  ناسازگار اوليه و جهت گير  مذهبي. فصلنامه روانشناسي و دی . سال هف

 .108تا  93، صفحات 1393پایيز 

رمان هه  ربخشي داث ، آزاده طاولي.علي فتحي آشتيانيعباسعلي اللهيار ، پرویز آزاد فالح، مهدیه ملياني،  -165

نان مبتال د در زرفتار  در واکنش پذیر  شناختي و رضایتمند  از خو -آگاهي مبتني بر شناخت و درمان شناختي

 .407تا  393. صفحات 1393زمستان  4اره شم به افسردگي اساسي عودکننده. مجله روانشناسي. سال هجده 

ت زش مدیرییکتا، سيد عباس توالیي. تاثير برنامه آمو، حجت پيرزاد ، محس  شکوهيآشتيانيعلي فتحي -166

زمایشي.   آلعهها  ارتباطي بر بهبود سالمت رواني پرستاران و کارکنان بيمارستان: یک مطااسترس و مهارت

 . 13تا  1صفحات  .1393بان ماه آ 90نشریه پرستار  ایران. شماره 
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انگر  اثربخشي درم مهد  ربيعي، سيما نوحي، هنگامه فجرک. شتياني،علي فتحي آحسيني، سيدمرتضي  -167

ره ، شما8دوره  فتار ،مجله علوم رفراشناختي در کاهش عالی  و نشانه ها  افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگير. 

 .246تا  239صفحات  1393پایيز  3

 يرزایي.م، وحيد دنيو ، جعفر علي فتحي آشتيانييرحسي  راه نجات، مهد  ربيعي، سيدحسي  سليمي، ام -168

تار  دوره لوم رفعنقش راهبردها  کنترل افکار در عالی  اختالل استرس پس از سانحه مزم  ناشي از جن،. مجله 

 .354تا  347صفحات  1393زمستان  4شماره  8

ها   . تعيي  شاخ ، پرویز آزادفالح، عباس عباد ي فتحي آشتيانيعلخسرو محمد ، خدابخش احمد ،  -169

 .247تا  237ت صفحا 1393زمستان  4سالمت رواني کارکنان نيروها  مسلح. مجله طب انتظامي. سال سوم شماره 

هنگام مداخله زود، سميرا مطيعي. يانيآشت يفتح يعل ،يالزمانصاحب  موسو ساداتهیسا ، احمد احمد -170

 وندیشه افسردگي پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشویي مادران باردار. مجله جهت کاهش ا

 . 56تا  47صفحات  1393تابستان  32رفتار. دوره هشت  شماره 

ان درم يثربخشا سهیا. مقيآزاده طاول ،يانيآشت يفتح يعلآزاد فالح،  زیپرو ، اريالله يعباسعل ،يانيمل هیمهد -171

 ياساس يافسردگ به انیمبتال پيش بي  ها  عود در بر   رفتار -ير شناخت و درمان شناختب يمبتن يهه  آگاه

تا  75 صفحات 1393تابستان   بهار و 10شماره   سال بيست و یک . روانشناسي باليني و شخصيتعودکننده. مجله 

86.  

بود در به  رفتار يانزوج درم ي. اثربخشيانيآشت يفتح يعل ،يمانياکبر سل يزاده، عل  نجمه مهد دهيس -172

. تيخصشو  ينيبال يعضو معتاد. مجله روانشناس  دارا  يدر زوج یيعملکرد ازدواج و کاهش تعارضات زناشو

 .126تا  117صفحات  1393بهار و  تابستان  10شماره   ک یو  ستيسال ب

. يرزایيمعفر ،  وحيد دنيو ، جعلي فتحي آشتيانياميرحسي  راه نجات، مهد  ربيعي، سيدحسي  سليمي،  -173

اليني انشناسي بفراشناختي اختالل مزم  استرس پس از ضربه ناشي از جن،. مجله روانپزشکي و رو علّيمدل 

 .325تا  317صفحات  1393زمستان  4سال بيست  شماره ایران. 

ها   . تعيي  شاخ ، پرویز آزادفالح، عباس عباد علي فتحي آشتيانيخسرو محمد ، خدابخش احمد ،  -174

 .43تا  29حات صف 1393بهار  17. دوره پنج  شماره فصلنامه روانشناسي نظاميرواني در یک سازمان. سالمت 

وضعيت سالمت عمومي و . خدابخش احمد ، مسعود غالمعلي لواساني، علي فتحي آشتيانيرضا نور ،  -175

 .1393تابستان . 18ه ، شمارپنج . فصلنامه روانشناسي نظامي. دوره رواني سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتي

 . 14تا  5صفحات 

اخالقي  . اصولهنگامه فجرک ،ينوح مايس ،يعيرب  مهد ،يانيآشت يفتح يبهناز دوران، عل ،ينيحس يدمرتضيس -176

شماره سوم، سال   1393. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم ،دبکيوفيروان شناختي با روش ب  ها  ماريدر درمان ب

 .176تا  168چهارم، ص  

ير یسه تاث، پرویز آزاد فالح، زهره پاليزگير. مقاعلي فتحي آشتياني  اسکندر ، خدابخش احمد ، محس -177

نظامي.  نشناسيروشها  برونریز  استرس، صبر و ارتباط تلفني در کاهش عالی  اختالالت رواني. فصلنامه روا

 . 70تا  59. صفحات 1393دوره پنج  شماره بيست  زمستان 

 زماني نسب. احمد  زاده، جعفر انيسي، روح اهلل محمدجواد فتحي آشتياني،علي  اد ،اسفندیار آزاد مرزآب -178

زمستان  4شماره  16رابطه سالمت جسمي، رواني و معنو  با خودکارآمد  در کارکنان. مجله طب نظامي. دوره 

 .223تا  217صفحات  .1393

ک اثربخشي تحری. خيش  مهد ،يانيآشت يفتح يعل ،یيتوال دعباسيس ، خدابخش احمد ،يداود مشکان -179

اره   شمپنج . دورهينظام يکارکنان. فصلنامه روانشناس هياول  بر درمان سردردها (TENS)الکتریکي اعصاب 

 .18تا  5صفحات  1393پایيز  19
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آموزش  اثربخشي. حسي  زارع ؛ احمد علي پور ؛علي فتحي آشتياني ؛زهرا شعباني ؛ سميرا حس  زاده پشن، -180

. مجله سال 15ب و افسردگي مادران دارا  فرزند هموفيل زیر مراقبت از بيماران هموفيلي در کاهش اضطرا

 .75تا  60، صفحات 1393، بهار 9، شماره 3روانشناسي سالمت. دوره 

ي بر رفتار  گروه -یکتا. اثربخشي آموزش شناختي، محس  شکوهيآشتيانيعلي فتحي حجت پيرزاد ، -181

 4وره تار . دفصلنامه آموزش پرسبيمارستان.  شاخ  ها  فيزیولوژیکي استرس و مهارت ها  ارتباطي کارکنان

 .71تا  60صفحات  1394( بهار 11)پياپي  1شمار 

خصيتي شنقش سبکها  مقابله ا  و ویژگي ها   ، عباسعلي اللهيار .علي فتحي آشتيانيمحس  کچویي،  -182

 . 60تا  45صفحات  1394بهار  13شماره  4در رفتار خوردن آشفته. مجله روانشناسي سالمت. دوره 

ه اهش نشاناثربخشي تحریک الکتریکي مستقي  مغز در ک. علي فتحي آشتيانيفاطمه اکبر ، مری  طالبي،  -183

تا  95صفحات  1394 بهار 1، شماره 9مجله علوم رفتار ، دوره ها  افسردگي افراد مبتال به اختالل افسردگي. 

101. 

انيسي،  رجعف احمد  زاده؛محمدجواد ؛ انيفتحي آشتي عليآزاد مرزآباد ؛ اسفندیار زماني نسب؛ اله روح -184

 4دوره ، 1394ضياعي. بررسي رابطه خودکارآمد  و حمایت اجتماعي در کارکنان. مجله طب انتظامي. مهد  

 . 64تا  57صفحات  1شماره 

مدد ،  زینب علي فرد، يعيشف عقوبی ، احمد احمد ،يانيآشت يفتح يعل ،يالزمانصاحب  موسو ساداتهیسا -185

و افزایش  زایمان تاثير آموزش روانشناختي قبل از زایمان بر پيشگير  از افسردگي پس از .صدقي طارميعليرضا 

 له دانشکدهان. مجباليني تصادفي کنترل شده در مادران نخست زا  مراجعه کننده به بيمارست يزوجيت: کارآزمای

 .  902تا  892صفحات  1394د  ماه  10شماره  13دوره پرستار  و مامایي اروميه. 

ا ناختي بمجتبي ساتکي . مقایسه اثربخشي درمانگر  فراششتياني، علي فتحي آ فهيمه قهوه چي الحسيني، -186

ه  ال یازدسفصلنامه روانشناسي تحولي )روانشناسان ایراني(. شناخت درمانگر  در کاهش اضطراب امتحان. 

 .366تا  357صفحات  1394تابستان  44شماره 

حي علي فتاف، باوليایي شعر زهرا سيمي  حسينيان، د بخشاني، سعيعبد ، ي، محمد رضا رقيه نور  پور لياول -187

 نتظاميامقایسه ویژگي ها  شخصيتي رانندگان متخلف و غيرمتخلف درون شهر . فصلنامه دانش  آشتياني.

 . 122تا  107. صفحات 1394پایيز  16شماره  6سيستان و بلوچستان. سال 

 صيتي در، رضا کرمي نيا. نقش ویژگي ها  شخعلي فتحي آشتيانيميرزایي،  حسينعلي مهرابي، غالمرضا -188

 .38تا  29صفحات  1394بهار  21سبک زندگي. فصلنامه روانشناسي نظامي. دوره شش  شماره 

ر فيدبک ب، مهد  شيخ. تاثير نوروعلي فتحي آشتيانيداود مشکاني، خدابخش احمد ، سيدعباس توالیي،  -189

 .75تا  63فحات ص 1394بهار  21کارکنان. فصلنامه روانشناسي نظامي. دوره شش  شماره  درمان سردردها  اوليه

اني. سالمت رو . رابطه احساس گناه و شرم با دیندار  وعلي فتحي آشتيانيناصر آقابابایي، تبيک، محمدتقي  -190

 . 176تا  160صفحات ، 1394، زمستان 1پژوهشنامه روانشناسي اسالمي. سال اول، شماره 

ها  اللها  اختها  تنظي  هيجان و تکانشگر  در نشانهنقش دشوار علي فتحي آشتياني.  س  کچویي،مح -191

 .1084تا  1070صفحات  1394، اسفند 12، شماره 20دوره  مجله ارمغان دانش.خوردن. 

 سهیا. مقزادهجویا پورپهلوان، سميرا سهيلي ، محمد رضا عبد، يانيآشت يفتح يعل ،ياوليپور ل  نور هيرق -192

وان رش ها  پژوه. فصلنامه باورها  ارتباطي در مردان متقاضي طالق با مردان خواهان ادامه زندگي مشترک

 .126تا  113. صفحات 1394 تابستان 18شماره  5. سال شناختي

ش ، مهد  ربيعي، سيما نوحي، هنگامه فجرک. اثربخشي آموزشتيانيعلي فتحي آسيد مرتضي حسيني،  -193

، 17وره اميف دش عالی  و نشانه ها  افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگير. مجله طب نظنوروفيدبک در کاه

 . 1394، زمستان 4شماره 

http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=5436&_au=%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7++%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=10044&_au=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7++%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=10044&_au=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7++%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=31756&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C+%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=31756&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C+%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=12&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=12&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=5962&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=5962&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9
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بر  ارگرایي، مهناز علي اکبر ، حميدرضا ایماني فر. اثربخشي ساختعلي فتحي آشتيانيعليرضا آقایوسفي،  -194

، 2ماره ش، 13ه دورنشناسي باليني و شخصيت. تعارضات زناشویي، سبک ها  اسناد و بهزیستي اجتماعي. مجله روا

 .1394پایيز و زمستان 

وامل ع ي. بررسيضرغام  يطهور، محمد حس  محس  احمد ،يميسل  يحس ديس ،يانيآشت يفتح يعلافشار،  يعل -195

 تا 35، صفحات 1394ن زمستا 4. سال هفت ، شماره ي. فصلنامه انتظام اجتماعيروانشناخت  تاب آور  موثر بر ارتقا

62 . 

ي ساختار  ه درماناثربخشي خانواد ، مهناز علي اکبر ، حميدرضا ایماني فر.علي فتحي آشتيانيعليرضا آقایوسفي،  -196

. 1394، 13دوره  مجله روانشناسي باليني و شخصيت.بر تعارضات زناشویي، سبک ها  اسناد و بهزیستي اجتماعي. 

 .128تا  115صفحات 

 

 ربخشي گروهایسه اث، مهدیه ملياني. مقشتيانيحي آعلي فتپرویز ازاد فالح،  آزاده طاولي، عباسعلي اللهيار ، -197

ختالل  به ارفتار  در کاهش عالی  افسردگي همراه افراد مبتال -درماني بي  فرد  و گروه درماني شناختي

 .124ا ت 115صفحات   1395 ، 2شماره  ،14. دوره تيو شخص ينيبال يمجله روانشناساضطراب اجتماعي. 

يت کرد واقعاثربخشي روی ، مهناز علي اکبر ، حميدرضا ایماني فر.علي فتحي آشتيانيعليرضا آقایوسفي،  -198

ماره ل هفت ، شاسامعه. درماني مبتني بر نظریه انتخاب بر تعارضات زناشویي و بهزیستي اجتماعي زنان. مجله زن و ج

 . 20تا  1، صفحات 1395دوم، تابستان 

ان و ظي  هيج، کاظ  رسولزاده طباطبایي. شاخ  توده بدني: مقایسه تني آشتيانيعلي فتحمهستي شهسوار ،  -199

 . 113تا  104صفحات  1395پایيز  3رفتار خوردن. فصلنامه یافته. دوره هيجده . شماره 

  یژگي ها، وحيد توالیي. بررسي وعلي فتحي آشتيانيرقيه نور  پور، سيمي  حسينيان، محمدرضا عبد ،  -200

تا  111ات صفح 1395پایيز  35ان متحلف درون شهر . فصلنامه راهور. سال سيزده ، شماره شخصيتي رانندگ

128 . 

مل بي  عواتباط ررسي ارب  زهرا حاجي اميني.نوبهار،  منير، علي فتحي آشتيانيمعصومه رشيد ، عباس عباد ،  -201

ه دوم، دور ،1396مت. پژوهش سال . مجلهنشستهپرستاران بازو سالمت در کيفيت زندگي جمعيت شناختي و 

 . 277تا  269صفحات  4شماره 

فيت زندگي مقایسه کي نوبهار، زهرا حاجي اميني. منيرعلي فتحي آشتياني، معصومه رشيد ، عباس عباد ،  -202

 قا  سالمت.یت ارت. نشریه مدیربازنشستگان در کارکنان درماني و ادار  یکي از مراکز آموزشي و درماني تهران

 .6تا  1صفحات . 3شماره  4. دوره 1395بهم  و اسفند 

نگر  خت درما، مسعود جان بزرگي، محمدرضا ساالر  فر. اثربخشي فراشناعلي فتحي آشتيانينصير عابدیني،  -203

.  . سال ده دی و يبا رویکرد اسالمي در درمان افراد مبتال به اختالل تنيدگي پس از ضربه. فصلنامه روانشناس

 . 26تا  5، صفحات 1396، بهار 37شماره اول، پياپي 

ن با در زنا ، علي اکبر سليماني، نوید یوسفي. مقایسه رضایت زناشویيعلي فتحي آشتيانيحدیث ميرزایي،  -204

 .374تا  361صفحات  1396پایيز  51فصلنامه خانواده پژوهي. سال سيزده ، شماره توجه به روابط قبل از ازدواج. 

 ا رویکردبموتابي، حميدرضا حس  آباد . اثربخشي زوج درماني ، فرشته علي فتحي آشتيانيجعفر جدیر ،  -205

 1396تابستان  و، بهار 20، شماره 11اسالمي بر رضایت زناشویي. فصلنامه مطالعات اسالم و روانشناسي. سال 

 .26تا  7صفحات 

شنامه پرس ارسيفنسخه  سنجي . اعتباریابي و پایایيعلي فتحي آشتيانيسعيد ساالر  مقدم، عليرضا رنجبر،    -206

 .43تا  33 صفحات 1396(، زمستان 36)پياپي  4مجله روانشناسي باليني. سال نه ، شماره کنترل اضطراب. 
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ر زنان د يو خودشفقت يهه  آگاه سهیمقا. علي فتحي آشتيانيمحس  کچویي، جعفر حسني، عليرضا مراد ،  -207

تا  103صفحات  1397، بهار 2پنج ، شماره . مجله سالمت اجتماعي. دوره يعيطبشاخ  توده بدني باال و   دارا

112. 

الی . ویژگي ها  روان سنجي مقياس فراشناخت باز  ها  آنبررسي . علي فتحي آشتيانيدروگر،  الهه -208

 .166تا  151ص  1397بهار  31. سال هشت  شماره تربيتيفصلنامه اندازه گير  ها  

 کا،یامر ران،یا  روانشناسان در کشورها  ق حرفه انظامنامه اخال سهیمقا. يانيآشت يفتح يعلبهناز دوران،  -209

 .412تا  396صفحات  88شماره  1397سال  22. دوره ي. مجله روانشناسايو استرال سيکانادا، انگل

ر کپارچه باثربخشي درمان فراتشخيصي ی. ، ایران داود ، عماد اشرفيعلي فتحي آشتيانيفریده نرگسي،  -210

ر .  مجله اجبا -در افراد مبتال به اختالل وسواسي اجبار  -عالی  وسواسي حساسيت اضطرابي، تحمل پریشاني و

 .66تا  51ات صفح 2شماره  26دوره چهارم، سال  – 1398و زمستان  زیيپا دستاوردها  روانشناختي.

ساسيت ، ایران داود ، عماد اشرفي. ارتباط بي  ناگویي خلقي، حعلي فتحي آشتيانيفریده نرگسي،  -211

ان در ي  هيججيگر  بدکارکرد  راهبردها  تنظاجبار  با ميان -مل پریشاني با عالی  وسواسياضطرابي و تح

 تا ... 9صفحات  14سال هشت  شماره  .1397مطالعات ناتواني.   دانشجویان. مجله

لنامه ص. دو فو همکاران. ضرورت بازنگر ، راهبردها و راهکارها  تحول در روانشناسي علي فتحي آشتياني -212

 .150تا  136، صفحات 1397، بهار 1، شماره 1ر علوم انساني. دوره تحول د

دو ي. يت زندگ، پرویز ازاد فالح. تاثير جهت گير  مذهبي بر کيفعلي فتحي آشتيانيطاهره اسد  فرهاد ،  -213

 .93تا  83صفحات ، 1397پایيز و زمستان  29فصلنامه پليس زن. سال دوازده  شماره 

و  يمنف يجانيه  هاوارهطرح  يرابطه ب  ساختار  . الگويانيآشت يفتح يلع ،يعماد اشرف ، زدیفاطمه ا -214

: 3؛ شماره 16وره د.  علوم رفتار قاتي. مجله تحقيجانيه  و ابراز گر يجانيه یيناگو  گريانجيبا م يبدن  هانشانه

(1397:)311-323. 

فهرست  نسنجي نسخه فارسيروابررسي ویژگيها  ، حميد پورشریفي. علي فتحي آشتيانيحميرا ورمقاني،  -215

ها  ه پژوهشفصلنام .ت روانيالالپنج  نظام تشخيصي و آمار  اختاسترس پس از ضربه منطبق با ویراست  اللاخت

 . 142تا  131صفحات  3شماره  9. دوره 1397. سال کاربرد  روانشناختي

 

 ،يگافسرد  يدر رابطه ب يکننده هه  آگاه لی. نقش تعديجالل ونديپ ،يانيآشت يفتح يعل ، ريکشم يمرتض -216

تا  217، صفحات 1398تابستان  2. شماره 23دوره  ،ي. مجله روانشناسيروانشناخت يستیاضطراب و استرس با بهز

231. 

ي سخه فارسنبررسي اعتبار و روایي . ، حميدرضا حس  آباد ، عماد اشرفيعلي فتحي آشتيانيشيما رضيان،  -217

 1398پایيز  43 ياپيپ 3شماره  ازده ،ی سال اسي باليني.مجله روانشن .(SPS) مقياس هراس اجتماعي

 يخه فارسنس یياعتبار و روا ،يساختار عامل. لي فتحي آشتيانيع، حسي  کارساز ، فر  شاهمراد بهيط   -218

 سال .يرانیاسان ا: روانشنيتحول يروانشناس. مجله : فرم کودکاندنظرشدهیتجد تیبه تقو تيحساس هینظر پرسشنامه

 .1398/ زمستان  62ارة شانزده / شم

رح واره بر کاهش ط يجانيه درماني وارهطرح اثربخشي. يانيآشت يفتح يعل ،يعماد اشرف ، زدیفاطمه ا -219

سال .  تاروم رفعل قاتي. مجله تحقها  هيجاني منفي، ناگویي هيجاني و عالی  بيماران دارا  نشانه ها  بدني

 .243تا  22(( صفحات 138) 2شماره هفده ، 

ن شي درما، عماد اشرفي، کامران مخبر . مقایسه اثربخعلي فتحي آشتيانيمحمد ، علي سليماني،  زهرا -220

بتال به م ارانزماني پارادوکسي، درمان مواجهه ساز  وجلوگير  از پاسخ و دارو درماني بر کاهش عالی  بيم

 .70تا  63ت (. صفحا1398) 1اجبار . مجله مطاالت ناتواني. سال نه ، شماره  -اختالل وسواسي
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. رکنیانیژگي ها  شخصیيتي در رضیایت شیغلي کانقش و. آشتيانيعلي فتحيغالمرضا ميرزایي. حسينعلي مهرابي.  -64

 1384سومي  کنگره سراسر  طب نظامي. دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا...  

 کنیانکاربررسیي رضیایت شیغلي در . خیدابخش احمید . آشتيانيعلي فتحيغالمرضا ميرزایي. حسينعلي مهرابي.   -65

 1384دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا...  . سومي  کنگره سراسر  طب نظامي. ارشد و جزء یک واحد نظامي

ن نظیامي. . بررسیي اخیتالالت روانیي در گروهیي از کارکنیاآشیتيانيعلي فتحیياسفندیار آزاد. سيد حسي  سليمي.  -66

 1384سومي  کنگره سراسر  طب نظامي. دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا...  

ت رفتیار  . فاطمه سور . بررسي مشکالآشتيانيفتحيعلي جعفر انيسي. سيد حسي  سليمي. سيد محمود ميرزماني.  -67

 1384فرزندان دختر کارکنان. سومي  کنگره سراسر  طب نظامي. دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا...  

سیومي   . نحوه گذراندن اوقیات فراغیت در بیي  کارکنیان.آشتيانيعلي فتحيخدابخش احمد . هاد  عبدالملکي.  -68

 1384نشگاه علوم پزشکي بقيه ا...  کنگره سراسر  طب نظامي. دا

در  نز گیذارانمیا. بررسي برخي از عوامل مرتبط بر حضور بيشتر آشتيانيعلي فتحيجعفر انيسي. سيد حسي  سليمي.  -69

 1384نماز جماعت. سومي  کنگره سراسر  طب نظامي. دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا...  

نظیامي.  ي  سليمي. ارتباط سازگار  با موفقيت شغلي در یک واحید. سيد حسآشتيانيعلي فتحيمحس  اسکندر .  -70

 1384سومي  کنگره سراسر  طب نظامي. دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا... 

منطقه خليج  . خدابخش احمد .  بررسي استرسها  گروهي از کارکنان مستقر درآشتيانيعلي فتحياسفندیار آزاد.  -71

 1384مي. دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا... فارس. سومي  کنگره سراسر  طب نظا

وقیات ا. زهرا ثابتي.  بررسي شيوه هیا  اثیر بخیش و غيیر اثیر بخیش گیذران آشتيانيعلي فتحيخدابخش احمد .  -72

 1384فراغت در بي  فرزندان کارکنان. سومي  کنگره سراسر  طب نظامي. دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا... 

ظیامي. سیومي  ن. تاثير تصور از خود بر سیالمت روان نوجوانیان در خیانواده هیا  آشتيانيعلي فتحيعلي مالزماني.  -73

 1384کنگره سراسر  طب نظامي. دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا... 

افکیار  . سیيد حسیي  سیليمي. خیدابخش احمید . ارزییابي اعتبیار و رواییي مقيیاسآشتيانيعلي فتحيجعفر انيسي.  -74

 1384سومي  کنگره سراسر  طب نظامي. دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا... خودکشي بک در سربازان. 
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 کي بقيیه ا... دانشیگاه علیوم پزشیتاریخچه و فيزیولوژ  خواب طبيعي. سمينار اختالالت خواب. . آشتيانيعلي فتحي -75

 1384مرکز تحقيقات علوم رفتار . 

وانیي. نظیامي: گسیتره مسیایل و خیدمات بهداشیت ر . پانل خدمات بهداشت روانیي در نيروهیا آشتيانيعلي فتحي -76

 1384سومي  کنگره سراسر  طب نظامي. دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا... . 

ه ا . سیومي  .  سمپوزیوم پيامد ها  روانشیناختي ناشیي از جنی،: پيامیدها و راهبیرد هیا  مقابلیآشتيانيعلي فتحي -77

 1384ه ا... . کنگره سراسر  طب نظامي. دانشگاه علوم پزشکي بقي

م خیانواده و . بررسي رابطه هيجان خواهي و رضایت زناشویي. همایش تقویت نظیاآشتيانيعلي فتحيمهي  جهانپور.  -78

 .1384اسفند  11آسيب شناسي آن. 

ور. همیایش . مقایسه سیطح سیالمت روانیي زوج هیا  بیارور و نابیارآشتيانيعلي فتحينغمه تقو . احمد باغستاني.  -79

 .1384اسفند  11نظام خانواده و آسيب شناسي آن. تقویت 

ویت نظیام . بررسي رابطه بي  تقيدات مذهبي و سازگار  زناشویي. همایش تقآشتيانيعلي فتحيخدابخش احمد .  -80

 .1384اسفند  11خانواده و آسيب شناسي آن. 

یش ر  فرهنگیي خیانواده. همیا. نقش اعتقادات دیني در کیاهش آسیيب پیذیآشتيانيعلي فتحيخدابخش احمد .  -81

 .1384 ماه اسفند 1-2تقویت نظام خانواده و آسيب شناسي آن. 

نگیره ک. بررسي رابطه سازگار  زناشویي با آسيب پیذیر  فرهنگیي. دومیي  آشتيانيعلي فتحيخدابخش احمد .  -82

 1385اردیبهشت  25-28سراسر  آسيب شناسي خانواده در ایران 

نگیره سراسیر  ک. مقایسه سطح سالمت رواني زنان و مردان بارور و نابیارور. دومیي  آشتيانييعلي فتحنغمه تقو .  -83

 1385اردیبهشت  25-28آسيب شناسي خانواده در ایران 

. ردان نابیارور. رابطه حمایتها  عاطفي و ارتباط زوجیي  بیا سیالمت روانیي زنیان و میآشتيانيعلي فتحينغمه تقو .  -84

 1385اردیبهشت  25-28آسيب شناسي خانواده در ایران دومي  کنگره سراسر  

. دانشگاه ها  بيولوژیکها  بيولوژیک. کنفرانس عوارض رواني سالح. مرور  بر کاربرد سالحآشتيانيعلي فتحي -85

 علوم پزشکي بقيه ا... . مرکز تحقيقات علوم رفتار .

ولیي  نوجوانیان. ا ه شيوه ایفا  نقش بر بهبود تصور از خود. بررسي تاثير آموزش بآشتيانيعلي فتحيعلي مالزماني.  -86

 1385آهر ماه  7-9کنگره سراسر  هنر درماني در ایران. 

 یومزسمپوچهارمي   . تغيير سبک زندگي، شيوه ا  موثر برا  درمان اختالل استرس پي از ضربه.آشتيانيعلي فتحي -87

 1386فند ماه اس 1-2رواني ناشي از جن،  -پيشگير  و درمان عصبي

 ایي،رگروان آزرده  . پرویز آزاد فالح. رابطه استرس و ابعاد برون گرد ،آشتيانيعلي فتحيسيده رقيه آتشکار.  -88

 گاه شيراز.. دانشروان گسسته گرایي و سيست  ها  مغز /رفتار . چهارمي  سمينار سراسر  بهداشت رواني دانشجویان

 1387خرداد ماه  2-1

ت و منفي. اطفي مثبع. شخصيت و مستعد بودن به حالت ها  آشتيانيعلي فتحينيا. پرویز آزاد فالح.  پروی  رفيعي -89

 1387خرداد ماه  1-2چهارمي  سمينار سراسر  بهداشت رواني دانشجویان. دانشگاه شيراز. 

چهارمي   ره سوم.هزا. اسفندیار آزاد. بحران معنویت، اساسي تری  چالش بهداشت روان انسان آشتيانيعلي فتحي -90

 1387 /2/3تا  1387 /31/2. دانشگاه علوم پزشکي ارتش. نکنگره سراسر  طب نظامي و مدیریت بحرا

یان. جوي  دانشماعي و تصور از خود در ب. مهد  حبيبي. مقایسه نگرش اجتآشتيانيعلي فتحي خدابخش احمد .  -91

 1387 /2/3تا  1387/ 31/2شگاه علوم پزشکي ارتش. . داننچهارمي  کنگره سراسر  طب نظامي و مدیریت بحرا

. دانشگاه وماتيکعلي فتحي آشتياني. استرس و مفاهي  روانشناختي طب روان تني. کنفرانس بيمار  ها  سایکوس -92

 . 1387مهرماه  17علوم پزشکي بقيه اهلل )عج( مرکز تحقيقات علوم رفتار . 
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مبتال به  افراد کاظ  رسولزاده طباطبایي. مقایسه سطح سالمت رواني مجيد محو  شيراز . علي قتحي آشتياني. -93

 ت اجتماعي.رتباطااسندرم روده تحریک پذیر و بيمار  التهاب روده و افراد سال . همایش منطقه ا  بهداشت روان و 

 .1387فروردی   29دانشگاه آزاد اسالمي واحد سراب. 

 14/12/1387مرکز بهداشت روان بنياد جانبازان.  . PTSD نکات ضرور  در درمانعلي قتحي آشتياني.  -94

ارکنان. کت شغلي . علي خواني . تاثير شرایط فيزیکي محيط ادار  بر رضایآشتيانيعلي فتحيمجيد حق دوستي.   -95

 1389بشت ماه اردی 8-9دومي  همایش ملي ساماندهي مدیریت ایمني و بهداشت حرفه ا . دانشگاه صنعتي اميرکبير 

ناشویي زبررسي سازگار  . فر، رسول حشمتيآشتياني، علي شاکر، مری  پوررحيمي، جعفر حسينيعلي فتحي -96

 -یزتبر ام نورگاه پي. اولي  همایش ملي روانشناسي دانشها  دلبستگي ایم ، نگران، انکارکننده و ترسوزوجي  در سبک

 .1389اردیبهشت ماه  23تا  22

 بيش فعالي اختالل الت روانشناختي در درمان اختالل بيش فعالي/ کمبود توجه. کنفرانس. مداخآشتيانيعلي فتحي -97

 22/7/1389علوم پزشکي بقيه اهلل )عج(. بيمارستان بقيه اهلل )عج(.  شگاهنق  توجه. دان

 رشناختي دکنفرانس رویکردها  روان. مداخالت روانشناختي در درمان اختالل تبدیلي. آشتيانيعلي فتحي -98

 .6/8/1389اختالالت شبه جسمي. دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل )عج(. مرکز تحقيقات علوم رفتار . 

اشت و ان، بهدضرورت توجه به بهداشت رواني در نيروها  نظامي. دومي  همایش فرماندهعلي فتحي آشتياني.  -99

 (1391/ 1/ 23سالمت تحت عنوان )چهارشنبه 

شجویان. در دان اجبار  و نشانه ها  افسردگي -ارگر  فکر ، بدشکلي بدني و وسواسيآشتياني. نشخوعلي فتحي -100

 .1391اردیبهشت ماه  28و  27ششمي  سمينار سراسر  بهداشت رواني دانشجویان. دانشگاه گيالن 

اني ورهداشت بآشتياني. فرایند ساخت مقياس رشد روانشناختي دانشجویان. ششمي  سمينار سراسر  علي فتحي -101

 .1391اردیبهشت ماه  28و  27دانشجویان. دانشگاه گيالن 

هبود له ا  در ببررسي تاثير آموزش مهارت ها  مقاب. عليرضا مراد ، علي فتحي آشتياني، هدا کمردی  زاده -102

 .1391فروردی  ماه  24همایش بهداشت رواني زنان.  .سالمت رواني زنان سرپرست خانواده

اهش نظ  در کممقایسه روشها  شناخت درمانگر  و حساسيت زدایي . يانيآشت يفتح يند، علو يفاطمه امامقل -103

. يبهشت ديشه يپر تنش. دانشگاه علوم پزشک طیدر شرا يعلوم شناخت  کاربرد شیهما  يدوماضطراب امتحان. 

15/8/1392 

ایت شغلي بر رض يي  عوامل موثرغالمرضا ميرزایي، علي فتحي آشتياني، حسينعلي مهرابي، خدابخش احمد . تع -104

 .1388هر ماه آ 23ج( افسران در یک واحد نظامي. اولي  جشنواره دانشجو و تحقيق. دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل )ع

واني المت رغالمرضا ميرزایي، علي فتحي آشتياني، حسينعلي مهرابي، محمد مجدیان، رضا نور . بررسي س -105

اه ماسفند  15-16 مي  جشنواره دانشجو و تحقيق. دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل )عج(.کارکنان نيروها  مسلح. سو

1390 . 

مت رواني بطه سالراغالمرضا ميرزایي، علي فتحي آشتياني، حسينعلي مهرابي، محمد مجدیان، رضا نور . بررسي  -106

قيه اهلل زشکي بپحقيق. دانشگاه علوم و فرسودگي شغلي در کارکنان یک واحد نظامي. چهارمي  جشنواره دانشجو و ت

 . 1391اسفند ماه  15-16)عج(. 

اني در الت روغالمرضا ميرزایي، علي فتحي آشتياني، حسينعلي مهرابي، رضا نور . همه گير  شناسي اختال -107

. اهلل )عج( ي بقيهسربازان آموزشي یک پادگان رزم مقدماتي. پنجمي  جشنواره دانشجو و تحقيق. دانشگاه علوم پزشک

 .1392اسفند ماه  21-20

دومي   ضطراب.رفتار  در کاهش ا-فاطمه امامقلي وند، علي فتحي آشتياني. بررسي تاثير شيوه ها  شناختي -108

 .15/8/1392همایش کاربرد  علوم شناختي در شرایط پر تنش. دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. 
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يان مدر رابطه  وجوانن -حي آشتياني. نقش تعدیل کننده کيفيت ارتباط والدعماد اشرفي، نغمه بزرافشاني، علي فت -109

 9و  8. ل  و فرهن،نشگاهعکارکرد خانواده و استفاده از اینترنت د رنوجوانان. دومي  کنفرانس بي  المللي وب پژوهي. دا

 . 1395اردیبهشت ماه 

  زنان اب آورترفتار  در افزایش  -ان شناختيصبا اسد ، علي فتحي آشتياني، خدابخش احمد . اثربخشي درم -110

اردبيشت  17تا  15یران. رفتار . انجم  علمي روانپزشکان ا -با تمایزیافتگي پایي . چهارمي  همایش رواندرماني شناختي

 .1395ماه 

وتاه ملي فرم کاعاختار سفاطمه سيف اللهي، منيره شکيبایي، ساناز شکيبایي، علي فتحي آشتياني. روایي، پایایي و  -111

یي.  مه طباطباگاه عالمللي نوآور  ها  اخير در روانشناسي. دانشنس بي  المقياس دلبستگي به والدی . چهارمي  کنفرا

 . 1396تيرماه  22

شاوره و ق در مهمایش اخال .درمانيا  دوگانه یا چندگانه در مشاوره و روانروابط حرفهعلي فتحي آشتياني.  -112

 .1396 ماه رآه 9رهنگستان علوم پزشکي. ماني. فروان در

ومي  د. ستراليااگليس و مقایسه نظام نامه ها  اخالق حرفه ا  در ایران، امریکا، کانادا، انلي فتحي آشتياني. . ع113

 .1397آهرماه  14همایش اخالق در مشاوره و روان درماني. فرهنگستان علوم پزشکي. 

 27. 506ستان . ارتش جمهور  اسالمي ایران. بيمار PTSDگره بي  المللي کن PTSD.. پنل علي فتحي آشتياني -114

 ICMMمرتبط با . 1398خرداد ماه 

لمللي گره بي  اکن در نيروها  نظامي و انتظامي.فرد  و سازماني سنجش و اندازه گير  علي فتحي آشتياني. . 115

 ICMMبط با . مرت1398ماه  شهریور 2-4. ناجا.روانشناسي و روانپزشکي نظامي

 . 1398مهر ماه  4 مشهد علي فتحي آشتياني. آسيب شناسي خانواده. قوه قضائيه. -116

اه مآبان  23. ایران علي فتحي آشتياني. پنل روانشناسي در ایران: از آموزش تا خدمت. کنگره انجم  روانشناسي -117

1398 . 

. دیني کردروی با اریکس  نظریة بر رگي. درآمد بز جان مسعود آشتياني، فتحي علي توپخانه، زارعي محمد -118

  .1398آهر ماه  3-7 اسالمي. انساني علوم المللي بي  کنگره پنجمي 
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 سي در ایران. انتشاات بعثت. زیر چاپ و همکاران. تاریخچه روانشنا علي فتحي آشتياني -18
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 (Ph.D) و دکتراي تخصصي  (M. Sc)ي کارشناسي ارشدو مشاوره پايان نامه ها راهنمايي

 بررسي تاثير برنامه ورزشي طراحي شده بر ميزان عزت نفس سالمندان در آسایشگاهها  -1

 دانشجو : آقا  علي انصار  جابر   استاد مشاور (  –) کارشناس ارشد 

 با فرسودگي شغلي پرستاران مراقبتها  ویژه  بررسي وضعيت حمایتها  اجتماعي و ارتباط آن -2

 استاد مشاور (  دانشجو : خان  ،  ميتراپيامي بوسار  –) کارشناس ارشد  

)  هرانتا  شهر هبررسي نقش عوامل آموزشگاهي در نگرش دیني دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایي و دبيرستان  -3

 مری  صافي استاد راهنما (  دانشجو : خان –دکارشناس ارش

 مقایسه راهبردها  یادگير  در دانش آموزان موفق و ناموفق دختر پایه سوم متوسطه شهر تهران  -4

 استادراهنما(  دانشجو : خان  مری  حسني  -) کارشناس ارشد  

طه شهر توسمر مقطع مقایسه تاثير یادگير  مشارکتي و یادگير  سنتي برپيشرفت تحصيلي و عزت نفس دانش آموزان دخت -5

 استادراهنما(  دانشجو : خان  منيژه ایوبي -تهران ) کارشناس ارشد 

 بررسي شيوع افسردگي در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانها  شهر تهران  -6

 استاد مشاور(  دانشجو :خان  فاطمه خان محمد   –) کارشناس ارشد  

 پسر مقطع متوسطه شهر ورامي   بررسي مقایسه ا  سازگار  اجتماعي دانش آموزان دختر و -7

 استاد راهنما(  دانشجو : خان  زهرا رضا پور  –) کارشناس ارشد  

 عوامل موثر در موفقيت دبيران در پيشبرد امر آموزش در شهر تهران  -8

 استاد راهنما(  دانشجو : خان  فاطمه قدیمي –) کارشناس ارشد  

 درسي دیني پایه سوم دوره راهنمایي تحصيلي  نياز سنجي نوجوانان در ارتباط با برنامه  -9

 استادراهنما(  دانشجو : آقا  سعيد راصد  –) کارشناس ارشد  

)    پایه سوم ابتدایينادرست نویس با دانش آموزان عاد –مقایسه هوش کالمي و غير کالمي دانش آموزان نارساخوان   -10

 تا زندیهاستاد راهنما(  دانشجو : خان  آني  –کارشناس ارشد 

شهرتهران )  9، گروهها  خوني و خودکار آمد  معلمان زن دبيرستانها  منطقه  Bو  A رابطه بي  تيپ شخصيتي  -11

 استاد راهنما(  دانشجو : خان  ليال رنجبر خانقاه  –کارشناس ارشد 

)  نهر تهراشمتوسطه موزان پایه اول بررسي رابطه بي  مسند مهار گر  و حرمت خود با سالمت رواني دانش آ  -12

 استادراهنما(  دانشجو : خان  اکرم دهقاني –کارشناس ارشد 

انش آموزان درفتار  و حساسيت زدایي منظ  در کاهش اضطراب امتحان  –بررسي روشها  درمانگر  ها  شناختي  -13

 امامقلي وند   فاطمهاستاد راهنما(  دانشجو : خان –) کارشناس ارشد  سال سوم دبيرستانها  دخترانه شهر تهران

 زان پایه چهارم دبيرستانبررسي ميزان اثر بخشي آموزشها  نظامي بر تربيت نظامي دانش آمو -14

 استاد راهنما(  دانشجو : آقا  محمد قاس  اوجار   –) کارشناس ارشد  

  ر مدیران بيمارستانها  منتخب بررسي رابطه سبک رهبر  و مدیریت تعارض د -15

 1381سال استاد راهنما(  دانشجو : آقا  محمد تقي زرنوشه فراهاني  –رشد ) کارشناس ا 

 ران بهدار بررسي رابطه ویژگيها  شخصيتي و راهبردها  مدیریت تعارض در مدی -16

 1381سال   استاد راهنما(  دانشجو :آقا  علي مهد  پور –) کارشناس ارشد 

سال  ا  اهلل رضا اکبر استاد راهنما(  دانشجو : آق –کارشناس ارشد  ) طه بي  دنيا گرایي با سالمت روانبررسي راب -17

1381 

 بررسي رابطه بي  شيوه حل مساله ، حل تعارض و سالمت روانشناختي در ميان دانشجویان -18

 1381سال استاد مشاور(  دانشجو : آقا  جليل باباپور خيرالدی   –) دکترا  تخصصي  

 نان ي نوجواال و فعل پذیر با استفاده از نغمه ها  ایراني و غربي بر افسردگتاثير موسيقي درمانگر  فع -19

 1382سال  استاد مشاور(  دانشجو :  آقا  فریبرزصدیقي ارفعي –) دکترا  تخصصي  
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ي بي  له گشایخود و راهبردها  مسا ت و تمری  حرمت خود، برتحول نظاممقایسه اثربخشي آموزش انگيزش پيشرف -20

 و سطح تحول شناختي شخصي در د

 1382. سال استاد مشاور(  دانشجو : خان  مهرناز احمد  -) دکترا  تخصصي  

 بررسي تاثير آموزش ایفا  نقش بر ميزان تصور از خود، عزت نفس و ابراز وجود نوجوانان  -21

 1382. سال استاد راهنما(  دانشجو : آقا  علي مالزماني –) کارشناس ارشد  

 سياسي مصدق : نقش متغيرها  روانشناختي در رفتار سياسي دکتر محمد مصدق  روانشناسي -22

 1384سال  احمد حسيني بني جمالياستاد مشاور (  دانشجو : آقا   –) دکترا  تخصصي  

)  )عج(اهلل هشکي بقيتانها  دانشگاه علوم پزبررسي رابطه بي  ویژگيها  شخصيتي و تعهد سازماني پرستاران بيمارس -24

 1382سال  مری  اکبر شاهي خان  استاد مشاور ( دانشجو –ارشناسي ارشد ک

 بررسي رابطه رضایتمند  شغلي با ویژگيها  شخصيتي و سالمت رواني کارکنان  -25

 1382سال  استاد راهنما ( دانشجو: آقا  غالمرضا ميرزایي –) کارشناسي ارشد  

 شغلي  یط احراز شغل و رابطه آن با عملکردبررسي ویژگيها  روانشناختي و ميزان برخوردار  از شرا -26

 1382سال  استاد راهنما ( دانشجو: آقا  محس  اسکندر  –) کارشناسي ارشد  

 بررسي احساس حضور و ویژگيها  شخصيتي در محيط ها  مجاز  -27

 1388سال  استاد راهنما (  دانشجو : آقا  محمد پناهي شهر  –) دکترا  تخصصي  

ان و ب امتحدرماني ، پسخوراند زیستي و آموزش مهارتها  مطالعه در کاهش اضطرا مقایسه اثر بخشي شناخت -28

 افزایش عملکرد تحصيلي 

 1385سال  استاد مشاور (  دانشجو : آقا  ناصر صبحي قراملکي –) دکترا  تخصصي  

دارو درماني و ها  و افراد غير بيمار و اثر بخشي روش I BD ,  IBSمقایسه رگه ها  شخصيتي بيماران مبتال به  -29

 IBSشناختي در درمان  –رواندرماني رفتار  

 1386سال  استاد راهنما (  دانشجو : آقا  مجيد محو  شيراز  –) دکترا  تخصصي  

 بررسي شيوه ها  عمليات رواني آمریکا در جن، سلطه -30

 1385سال  شکرپور عباس استاد راهنما ( دانشجو آقا  -کارشناسي ارشد) 

 بدیعه پرداز  در افزایش خالقيت دانش آموزان شي روشها  بارش مغز  و بررسي اثر بخ -31

 1385سال  شهباز خاناستاد مشاور ( دانشجو: خان   -)کارشناسي ارشد 

ظامي و غير ن و موفقيت تحصيلي فرزندان کارکنان نظامي بررسي رابطه الگوها  فرزند پرور  با سالمت رواني -32

                                      1384سال    صغر  باقر پور کماچا ( دانشجو: خان   استاد مشاور -)کارشناسي ارشد

 علي  تاثير تصورات قالبي بر اسنادها  -33

 1386سال  نادر حاجلو استاد مشاور (  دانشجو : آقا  –) دکترا  تخصصي  

 تاثير تنيدگي بر مکانيزمها  دفاعي بر اساس سيست  مغز /رفتار  -34

 1387سال  استاد راهنما ( دانشجو: خان  سيده رقيه آتشکار -ي ارشد)کارشناس 

تالل تماعي و اخراس اجهبررسي سبکها و مکانيزمها  دفاعي افراد مبتال به اختالالت اضطراب تعمي  یافته، اختالل   -35

 1387سال  استاد راهنما ( دانشجو: آقا  کامران افضلي -)کارشناسي ارشد بي اختيار  -وسواس

 ي اثر بخشي آموزش مهارتها  زندگي بر هوش هيجاني و رضایت زناشویي بررس  -36

 1386سال  استاد راهنما ( دانشجو: خان  فاطمه باقر  -)کارشناسي ارشد 

ت در دانش مشکال بررسي تاثير آموزش حل مساله اجتماعي بر هوش هيجاني و الکسي تيميا و مهارتها  مقابله با -37

 1387سال   راهنما ( دانشجو: خان  اعظ  ستایش فر استاد -آموزان )کارشناسي ارشد

دکترا   )يجاني هبررسي نقش ابعاد شخصيتي برو نگرایي و نوروز گرایي و خلق مثبت . منفي در پردازش اطالعات  -38

 1386سال  خان  پروی  رفيعي نيا استاد مشاور (  دانشجو : –تخصصي 
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 نش آموزان دختربررسي رابطه دلبستگي با سالمت روان در دا -39

 1387سال  استاد راهنما ( دانشجو: خان  مينا سلطانيان -)کارشناسي ارشد 

 بررسي عوامل موثر بر بهداشت رواني زنان شاغل  -40

 1387سال  استاد راهنما ( دانشجو: خان  رعنا کرد سنجر  -)کارشناسي ارشد 

  اد عسترس در جانبازان اعصاب و روان و راهبردها  مقابله با ا سالمت رواني و بررسي رابطه بي   -41

 1387سال  استاد راهنما ( دانشجو: خان  سعيده شهباز  -)کارشناسي ارشد 

 زناشویي  رضایت رابطه ویژگيها  شخصيتي بابررسي  -42

 1387سال  استاد راهنما ( دانشجو: خان  افسانه صالحي -)کارشناسي ارشد 

 ساله 11تا  5کودکان  ADHDنشانه ها  بر کاهش  PMTبررسي تاثير آموزش  -43

 1387سال  استاد مشاور ( دانشجو: خان  بهناز سادات جعفر  -)کارشناسي ارشد 

 -درمان شناختي و اثر بخشيبا خانواده ها  عاد    PTSDدارا  بيمارمقایسه سالمت روان فرزندان خانواده ها   -44

 1387سال  ان  فاطمه فتاحياستاد مشاور ( دانشجو: خ -)کارشناسي ارشد رفتار 

 ارایه الگو  انسان کامل بر اساس ویژگي ها  شخصيتي پيامبر اکرم )ص( از دیدگاه قرآن و سنت -45

 1388سال  آقا  ابولقاس  بشير  استاد مشاور (  دانشجو : –) دکترا  تخصصي  

 بررسي رابطه بي  جهت گير  مذهبي و سالمت روان در معلمان شهر تهران -46

 1387سال  تبرایي رامي  استاد راهنما ( دانشجو: آقا  -کارشناسي ارشد)  

 1386تا  1383از سال خود کشي و خود زني در کارکنان  بررسي عوامل زمينه ساز -47

 1387سال  استاد راهنما ( دانشجو: آقا  رضا نور  -) کارشناسي ارشد 

پیيش بينیي  و بررسي سه  هیوش هيجیاني و مؤلفیه هیا  آن در رابطه بي  هوش هيجاني با رضایتمند  زناشویي  بررسي -48

 1387سال  سده حسينيسيد مجتبي استاد راهنما ( دانشجو: آقا   -) کارشناسي ارشد رضایت زناشویي

 بررسي وضعيت حافظه شرح حال در بيماران مبتال به اختالل استرس پس از سانحه -49

 1387سال  احمد عبد  آقا  استاد مشاور ( دانشجو: -)کارشناسي ارشد

 زناشیویي یترابطیه  بي  خودپیائي و رضا -50

 1388سال  رعفت ميرزا رسول زاده استاد مشاور ( دانشجو: -)کارشناسي ارشد

 ساله شهر تهران 22تا  14بررسي تأثير رابطه دختر و پسر بر سالمت روان دختران  -51

 1386سال  واقفيشهال  خان  استاد مشاور ( دانشجو: -)کارشناسي ارشد

ي )کارشناس (ز سانحهاتال به اختالل استرس پس بررسي عملکرد شناختي ) حافظه و توجه(بازماندگان جن، تحميلي ) مب -52

 1387سال  استاد مشاور ( دانشجو: خان  مليحه سليمي -ارشد

از  انه یکيمنتخب پسر بررسي تاثير آموزش مهارتها  زندگي بر واکنشها  هيجاني نوجوانان مدرسه راهنمایي -53

 1387سال  استاد مشاور ( دانشجو: آقا  امي  اجلي -)کارشناسي ارشدشهرکها  مسکوني 

 برر سي نقش بازنمایي اطالعات و حافظه کار  در حل مسائل حساب کودکان -54

 1388سال  خان  طاهره الهي :استاد مشاور (  دانشجو –) دکترا  تخصصي 

 ا  در شکل گير  هویت جواناننقش باز  ها  رایانه  -55

 1389سال  خان  بهناز دوران :استاد مشاور (  دانشجو –) دکترا  تخصصي  

) ناشویي. یتمند  زطراحي الگو  توانمندساز  زوجي  و مقایسه اثربخشي آن با برنامه توانمندساز  انریچ بر رضا -56

 1389سال  پورمحسني خان  :(  دانشجوراهنمااستاد  –دکترا  تخصصي 

 بررسي عوامل مرتبط با افسردگي بعد از زایمان در زنان دارا  زایمان طبيعي و سزاری . -57

 1388سال  استاد راهنما( دانشجو: خان  فاطمه نادر  -ارشد)کارشناسي 
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. ککيزوفرنيبررسي اثر ورزشها  هواز  و تفریح درماني بر کيفيت زندگي و عالی  مثبت و منفي بيماران اس -58

 1389سال  خان  زهره پارسا( دانشجو:  راهنمااستاد  -شناسي ارشد)کار

) دکترا  . منفي وهيجاني افراد زودانگيخته در شرایط بافت هيجاني مثبت  شناخت کنش ور  شناختي و برانگيختگي -59

 1389سال  ویدا هاشمي خان  :استاد مشاور (  دانشجو –تخصصي

( راهنما استاد -شد)کارشناسي ار. المت رواني با ميزان سازگار  زناشویيو سبررسي رابطه بي  سبک ها  دلبستگي  -60

 1388سال . علي شاکر دانشجو: آقا 

    بررسي رابطه بي  روحيه رزمي و مولفه ها  سالمت )رضایت از زندگي، خوش بيني، کيفيت خواب و -61

 1388سال    رضا عنایت زادهاستاد مشاور ( دانشجو: آقا -)کارشناسي ارشدسالمت عمومي(         

 کارکنان رواني و سالمت ر رضایت شغليتاثيرشرایط فيزیکي محيط ادار  ب - 62

 1388سال  حق دوستيمجيد آقا  دانشجو: استاد راهنما(  -)کارشناسي ارشد 

    رفتار  بر کاهش اضطراب مقاربت جنسي دختران در شرف ازدواج -اثربخشي روشها  شناختي -63

 1389سال  خان  مری  کمندلودانشجو: استاد راهنما(  -)کارشناسي ارشد        

 سالمت روان کارکنان مقایسه جهت گير  مذهبي ،کيفيت زندگي و -64 
 1388سال  فرهاد اسد   طاهره خان دانشجو: استاد راهنما(  -)کارشناسي ارشد 

 ودکان.رفتار  بر اضطراب ک -شناختيبررسي تأثير خانواده درماني  -65   

 1389سال  رستميسميرا دانشجو: خان   استاد راهنما( -)کارشناسي ارشد  

   ه راد مراجعه کننده بفمقایسه اثربخشي مداخالت پزشکي و مداخالت روانشناختي در بهبود کيفيت خواب ا -66                     

 1388سال  ستانيتاد مشاور( دانشجو: خان  محبوبه دااس -)کارشناسي ارشددر شهر تهران کلينيک خواب                     

و: شاور( دانشجمستاد ا -بررسي رابطه سالمت روان و مهارتها  اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان. )کارشناسي ارشد -67

 1388خان  معصومه کوهي نژاد سال 

ترا  ز  شده. )دکروني ساایراني مبتال به اختالل ها  داثربخشي برنامه درمانگر  کندال بر راهبردها  مقابله ا  کودکان  -68

 1389استاد مشاور( دانشجو: خان  مری  طهراني زاده. سال  -تخصصي

 رتباطي  نوجواناناکمرویي و مهارت ها   بررسي رابطه بي  الگوها  ارتباطي خانواده با منبع کنترل، عزت نفس،  -69

 1389سال  ان  مهرزاد فراهتيدانشجو: خاستاد راهنما(  -)کارشناسي ارشد

د  الق و عاطمقایسه ویژگي ها  شخصيتي و ميزان همسرآزار  جسمي و رواني در زنان همسرآزاردیده، متقاضي  -70

 1389استاد مشاور( دانشجو: خان  زینب خداداد  نژاد.  -)کارشناسي ارشد

هش ميزان   بر کاار  و نرم افزار چند رسانه بررسي تاثير آموزش مهارت ها  ارتباطي به مادران با دو روش حضو -71

 .1389استاد مشاور( دانشجو: خان  اشرف محمد   -اضطراب دانش آموزان )کارشناسي ارشد

گي دانشجویان. مرحله ا  و شناخت درماني گروهي مایکل فر  در بهبود افسرد 7مقایسه اثربخشي دو روش درمان  -72

 1389. جو: خان  منا جاسمي زرگانياستاد مشاور ( دانش -)کارشناسي ارشد

 -رشداارشناسي )ک ارتباط بي  ویژگي ها  شخصيتي با هوش هيجاني، استرس  شغلي و فرسودگي شغلي در کارکنان.  -73

 1389سال جاللي آزاد  محمدرضا استاد راهنما( دانشجو: آقا  

 -رشناسي ارشد)کا مشکالت ارتباطي زوجي آموزش غني ساز  زندگي مبتني بر  طرح تای  و تاثير آن بر کاهش    -74

 1389استاد راهنما( دانشجو: خان  سارا منصوریان سال 

نما( ستاد راها -)کارشناسي ارشد بررسي ميزان اثر بخشي آموزش والدی  بر کاهش عالی  اختالل سلوک فرزندان  -75

 1389دانشجو: خان  پریسا پرواسي سال 

استاد  -اسي ارشد)کارشن  ي و تعارضات زناشویي در زنان متقاضي غير متقاضي طالقمقایسه خودپنداره بلوغ عاطف  -76

 1389خرم سال سارا سادات راهنما( دانشجو: خان  
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 حرکتي  -اثربخشي آموزش مهارت ها  زندگي بر سازگار  و سالمت روان معلولي  جسمي   -77
 1389سال خاکسار   مری  استاد راهنما( دانشجو: خان  -)کارشناسي ارشد

شاهد و  فرزندان بررسى رابطه ابعاد شخصيت، سالمت روان،کمال گرایي و مشابهت ی مکمل بودن با رضایت زناشویي -78

 1389( دانشجو: خان  اکرم غالمي سال استاد مشاور -)کارشناسي ارشد .عاد 

 رپرست خانوادهزنان س ت زندگيبررسي تاثير آموزش مهارتها  مقابله ا  در توانمندساز  رواني و بهبود کيفي  -79

  1389استاد راهنما( دانشجو: خان  هدا کمردی  زاده سال  -)کارشناسي ارشد

 پيش بيني رضایت زناشوئي براساس هوش معنو  و هوش هيجاني   -80

 1389سال  ساتکي مجتبي آقا  ( دانشجو: استاد مشاور -)کارشناسي ارشد   

 -شدشناسي ار)کار ان شناختي موثر در شکل گير  فوبي اجتماعي دانش آموزانبررسي نقش عوامل خانوادگي و رو -81

 1389سال  شيوا اخوان راد( دانشجو: خان  استاد مشاور

 جهت گير  مذهبي بر سخت رویي همسران شهدا  شهر تهران اثر بخشي  پایبند  مذهبي و-82

 .1389استاد راهنما( دانشجو: خان  ميترا رضایت  -)کارشناسي ارشد

 د . مقایسه اثر فاموتيدیت و امپرازول در بهبود کيفيت زندگي بيماران مبتال به سوء هاضمه عملکر -83

 1390استاد مشاور( دانشجو: آقا  احمد درویشي زیدآباد .  -)دکترا  عمومي

بعاد اناخت و راشفگرد  و نورزگرایي و اثر تعامل فراشناختي با توجه به ابعاد شخصيتي برونبررسي پردازشها   -84

 1390سال  مهناز شاهقليان( دانشجو: خان  استاد مشاور -دکترا  تخصصي) ا  مغزشخصيت بر فعاليت ناحيه

 .افراد عاد  نحه واختالل استرس پس از سا به جانبازان مبتالمقایسه حافظه کار  محرکها  هيجاني و غيرهيجاني در  - 85
 1390سال  اعظ  صبایيان  استاد راهنما( دانشجو: خ -)کارشناسي ارشد

ز ااسترس پس  ه اختاللب افراد مبتال رفتار  و خانواده درماني و روش تلفيقي در درمان -اثربخشي روش ها  شناختيبررسي  -86

 1390. سال ماندانا قياسي( دانشجو: خان  مشاوراستاد  -)کارشناسي ارشد در جانبازانسانحه 

با افراد مبتال به  ( IBSروانشناختي افراد مبتال به سندرم روده تحریک پذیر ) مقایسه کيفيت زندگي و ویژگي ها  -87

 .1390سال  نهایيتاستاد راهنما( دانشجو: خان  زهرا  -)کارشناسي ارشد (  و افراد سال IBDکوليت التهابي روده ) 

 سال  و افراد کمال گرایي در نشانگان روده تحریک پذیر ها  مقابله ا  و روش مقایسه  -88

 1390. استاد راهنما( دانشجو: خان  بدر  ابهت -)کارشناسي ارشد

 در کاهش اضطراب امتحان دانشجویانبا درمانگر  شناختي اثربخشي درمانگر  فراشناختي  مقایسه -89

 1390. استاد راهنما( دانشجو: خان  فهيمه قهوه چي -)کارشناسي ارشد

 ارا  فرزندمادران د در کاهش اضطراب و افسردگي و افزایش اعتماد به نفس لآموزش مراقبت از بيماران هموفيبررسي  -90

 .1390سال  استاد راهنما( دانشجو: خان  زهرا شعباني -)کارشناسي ارشد استان تهران.در  سال 15هموفيل زیر 

 بررسي ارتباط بي  ویژگي ها  شخصيتي  شخصيتي و سطح کورتيزول با احساس گناه.  -91

 1390استاد راهنما( دانشجو: نيما شاهي  فر . سال  -شناسي ارشد)کار       

شجو: نما( داناستاد راه -)کارشناسي ارشدرابطه سبک ها  دفاعي و صفات شخصيتي و نشانه ها  اختالل خوردن   -92

 1390کچویي  محس 

 1390محمودیان   استاد مشاور( دانشجو:  -)کارشناسي ارشد-93

وجي  با زرتباطي در ها  فرزندپرور  والدیني ادراک شده، و الگوها  اناسازگار اوليه، شيوهها  مقایسه طرحواره -94

 1390ي مليحه حسن استاد راهنما( دانشجو:  -)کارشناسي ارشد مدارا  مساله مدار و هيجانها  مقابلهسبک

ن. انشجویاي روانشناختي دبررسي رابطه هوش هيجاني، ویژگي ها  شخصيتي و سبک ها  مقابله ا  بر بهزیست -95

 1391استاد راهنما( دانشجو:  سميه سور   سال  -)کارشناسي ارشد
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 تدایي.وزان ابتوصيفي دانش آم -بررسي تغييرات سایکوفيزیولوژیک مرتبط با استرس امتحان در ارزشيابي کيفي -96

 1391 استاد راهنما( دانشجو: خان  زینب شریف عسکر  -)کارشناسي ارشد

 1391مری  باقر  استاد مشاور( دانشجو:  -ارشناسي ارشد)ک  -97

استاد  -د)کارشناسي ارش ( DSQ -60 )بررسي شاخ  ها  روان سنجي پرسش نامه مکانيس  ها و سبک ها  دفاعي  -98

 1391 ميرک محله فاطمه رضایي راهنما( دانشجو: 

اهنما( استاد ر -)کارشناسي ارشدایت زناشویي. بررسي رابطه هوش معنو  و بهزیستي معنو  با کيفيت زندگي و رض -99

 1391آرزو حسي  دخت دانشجو: 

 1391محبوبه رفيعي استاد راهنما( دانشجو:  -)کارشناسي ارشد -100

استاد  -سي ارشد)کارشناو زن دانشگاه  مقایسه ميزان معنویت ، هه  آگاهي بر رضایت زناشویي کارمندان مرد   -101

 1391غالمي  زهرا راهنما( دانشجو: 

 -اسي ارشد)کارشن اثربخشي مداخله به روش تمایزیافتگي بر کيفيت زندگي ،خودکارآمد  و کنترل خش  معلولي  جسمي -102

 1391زهره نظر  استاد راهنما( دانشجو: 

 1391محمد بابارئيسي استاد راهنما( دانشجو:  -)کارشناسي ارشد -103

 : ما( دانشجواد راهناست -)کارشناسي ارشدآن با خوپنداره و عزت نفس نوجوان  نقش پدر از دیدگاه اسالم  و رابطه -104

 1391مجيد همتي 

 1391طاولي آزاده  استاد مشاور( دانشجو:  -)دکترا  تخصصي -105

 1391ملياني مهدیه استاد مشاور( دانشجو:  -)دکترا  تخصصي -106

 شي  از خودکتار خودکشي گرایانه و تدوی  مدل پيشگيربررسي نيمرخ روانشناختي کارکنان وظيفه دارا  رف  -107

 1391عبداهلل سلطان نژاد استاد راهنما( دانشجو:  -)دکترا  تخصصي

 خسروشجو: استاد مشاور( دان -)دکترا  تخصصيشناسایي، تعيي  و سنجش شاخ  ها  سالمت رواني کارکنان   -108

 1391 محمد 

 راهنما( استاد -)دکترا  تخصصيجش سالمت رواني در نيروها  نظامي طراحي، ساخت و هنجاریابي ابزار سن -109

 1391رضا نور دانشجو: 

اهنما( راستاد  -)دکترا  تخصصي طراحي، ساخت و هنجاریابي ابزار سنجش ویژگي ها  شخصيتي در کارکنان -110

 1391غالمرضا ميرزایيدانشجو: 

مد محانشجو: استاد راهنما( د -)دکترا  تخصصيکارکنان  طراحي و روانسنجي پرسشنامه مهارت ها  زندگي در -111

 1391افضلي

 اضطراب ا  درمانرفتار  بر -طراحي درمانگر  مذهبي مبتني بر توکل به خدا و مقایسه آن با درمانگر  شناختي  -112

 1391مهد  شير استاد راهنما( دانشجو:  -)دکترا  تخصصي

 1391عليزادهجو: استاد مشاور( دانش -)کارشناسي ارشد  -113

 1391سيد حسينياستاد مشاور( دانشجو:  -)کارشناسي ارشد  -114

 1391مهدیزادهنجمه  استاد مشاور( دانشجو:  -)کارشناسي ارشد -115

تاد اس -رشدا)کارشناسي  رفتار  -مقایسه درونگرد  / برونگرد  و عملکرد خانواده براساس سيست  ها  مغز  -116

 1391ارباب حمزهراهنما( دانشجو:  

 یيزناشو  عارض هاتو  يارتباط  محور بر مهارت ها جانيه يبا زوج درمان ريست يخانواده درمان ياثربخش سهیمقا  -117

 1391عبداللهي راد الهاماستاد راهنما( دانشجو:  -)کارشناسي ارشد  يزوج

ناسي )کارشي. فتگي و عملکرد جنسپيش بيني رضایت زناشویي بر اساس سبک ها  دلبستگي، مولفه ها  تمایز یا -118

 1392 مطلق. جماليمرجان  استاد راهنما( دانشجو:  -ارشد
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ان ار  دختربررسي تأثيرآموزش مهارت حل مسئله بر کاهش خش ، افزایش توانمند  حل مسئله و افزایش سازگ -119

 1392اسد  دستجرد   پریسا( دانشجو: مشاوراستاد  -)کارشناسي ارشدفرار  

اد است -رشدا)کارشناسي یسه رضایت زناشویي، تمایزیافتگي و الگوها  ارتباطي در زوجي  همسان و مکمل مقا -120

 1391خطيبي سمانه ( دانشجو:  مشاور

اختي ي روانشنرفتار  برعملکرد خانواده، بهزیست -اثر بخشي آموزش مدیریت استرس بر اساس رویکر د شناختي -121

 1391  مهدوراضيه ( دانشجو: مشاوراستاد  -)کارشناسي ارشد کودک معلول. وتمایز یافتگي در مادران دارا 

غلي  ردرد شامقایسه اثربخشي سه روش تنش زدایي تدریجي، نوروفيدبک و تحریک الکتریکي اعصاب در درمان س -122

 1391 ( دانشجو: داود مشکانياستاد مشاور -)دکترا  تخصصي حرفه نظامي

  ياس رضامند)براساس ساختارعاملي مقبخشي آن برتعارضات زناشویي و اثرر  اسالمي طراحي زناشویي درمانگ -123

جعفر : دانشجو استاد راهنما( -)دکترا  تخصصي زناشویي اسالمي( و مقایسه آن با روش توانمندساز  همسران انریچ

 1391جدیر  

ارتباط  فتار ( ور -صبر )به روش شناختيمقایسه اثربخشي برون ریز  استرس )به روش بازگویي خاطرات روزانه(،  -124

ره تقر در جزیان  مسآور  ، سالمت روان، رضایت شغلي و تعهد شغلي نظاميتصویر  از طریق اینترنت  با خانواده بر تاب

 .1391استاد راهنما( دانشجو: محس  اسکندر   -)دکترا  تخصصيبوموسي در طول مدت مأموریت. 

بودن.  يبوم ريو غ يبوم انیدانشجو يروانشناخت يستیو بهز  بر تاب آور  ارب معنوو تج ينقش شوخ طبع يبررس -125

 زهرا مداح دهياستاد مشاور( دانشجو: س -ارشد ي)کارشناس

دانشجو:  اهنما(استاد ر -تحليل رابطه دیندار ، سبک دلبستگي و عوامل شخصيتي با هویت فرد  )کارشناسي ارشد -126

 محمد شمس

 محمد رضا جهانگير استاد راهنما( دانشجو:  -صي)دکترا  تخص -127

 رامي  تبرایياستاد راهنما( دانشجو:  -)دکترا  تخصصي -128

 رئيسي ابوالقاس  استاد راهنما( دانشجو:  -)دکترا  تخصصي -129

 علي افشاراستاد راهنما( دانشجو:  -)دکترا  تخصصي -130

 اسد  صبا( دانشجو: راهنمااستاد  -)کارشناسي ارشد -131

 محبوبه نور  استاد راهنما( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -132

 مری  فرزانه استاد راهنما( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -133

 شکوفه گنجعلي استاد راهنما( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -134

 عطيه سجاد  استاد راهنما( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -135

 رسول خير  نما( دانشجو:استاد راه -)کارشناسي ارشد -136

 مهستي شهسوار  استاد راهنما( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -137

 سلمي ظروفي ( دانشجو:مشاوراستاد  -)کارشناسي ارشد -138

 زهرا یزداني نژاد ( دانشجو:مشاوراستاد  -)کارشناسي ارشد -139

 ليال صمد  استاد مشاور( دانشجو: -)کارشناسي ارشد  -140

 ربشاهيساحل ع استاد مشاور( دانشجو: -ناسي ارشد)کارش  -141

 مری  ميرصانع استاد مشاور( دانشجو: -)کارشناسي ارشد  -142

 نغمه بزرافشان استاد مشاور( دانشجو: -)کارشناسي ارشد  -143

 فریبا یعقوب پور استاد مشاور( دانشجو: -)کارشناسي ارشد  -144

 شجو: زهرا شهرابي فراهانياستاد راهنما( دان -)کارشناسي ارشد  -145

 عابدیني استاد راهنما( دانشجو: -)دکترا  تخصصي -146

 حميد  فر ( دانشجو:استاد مشاور -را  تخصصي)دکت -147
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 زهره همت آباد  استاد راهنما( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -148

 فروزان پوالد  استاد راهنما( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -149

 مری  افشار استاد راهنما( دانشجو: -رشد)کارشناسي ا -150

 ميرزایيحدیث  استاد راهنما( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -151

 1397 ساره فرماني استاد راهنما( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -152

 1398 انوشهزهره  استاد راهنما( دانشجو: -)دکترا  تخصصي -153

 ی  فرخ نيامر استاد راهنما( دانشجو: -)دکترا  تخصصي -154

 1397 فریده نرگسياستاد راهنما( دانشجو:  -)دکترا  تخصصي-155

 1397 استاد راهنما( دانشجو: فروغ اسرافيليان -)دکترا  تخصصي -156

 ليلي عباسي ( دانشجو:استاد مشاور -)دکترا  تخصصي -157

 یسان بيدارطبعيآ استاد مشاور( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -158

 گلناز هاشمي استاد مشاور( دانشجو: -ارشد )کارشناسي -159

 شریعتيبهنوش  استاد مشاور( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -160

 هاجر صدیقي استاد مشاور( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -161

 نادیا صبور  استاد مشاور( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -162

 محمدتقي تبيک استاد راهنما( دانشجو: -)دکترا  تخصصي -163

  شيما رضيان استاد راهنما( دانشجو: -)دکترا  تخصصي -164

 استاد راهنما( دانشجو: علي محمد صالحي -)دکترا  تخصصي -165

  استاد راهنما( دانشجو: مری  شجاعيان -)کارشناسي ارشد -166

  فاطمه ایزد  ( دانشجو:استاد مشاور -)دکترا  تخصصي -167

  شاد  حاجي حسيني دانشجو:استاد مشاور(  -)دکترا  تخصصي -168

  هانيه جعفر  استاد مشاور( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -169

  الهه دروگر استاد راهنما( دانشجو: -)دکترا  تخصصي -170

  زهرا عليزاده ( دانشجو:استاد مشاور -)دکترا  تخصصي -171

 فاطمه سيفان استاد راهنما( دانشجو: -)کارشناسي ارشد -172

 فرنوش فرامرزمنش استاد راهنما( دانشجو: -سي ارشد)کارشنا -173

 

 

 طرحهاي تحقيقاتي  و مجري سرپرست

  ( 1375) بررسي مقدماتي تعيي  مالکهایي برا  تمایز ویژگيها  شخصيتي معلمان موفق و ناموفق -1

) بیي د، پيونی، یانی، و يها  جمهیور  اسیالمي اییران در پکی بررسي مسائل روانشناختي کارکنیان نماینیدگ -2

1376.) 

 (.  1382)   1378تا  1367بررسي علل کناره گير  اعضاء رسمي از سال  -3

 (. 1378)ن بررسي زمينه ها  محدود  کننده ازدواج و عوامل موثر در ازدواجها  موفق و ناموفق دانشجویا -4

 (.1381)  اجتماعي شرکت کنندگان در اردو –بررسي نگرش سياسي  -5

 (. 1380) هبر  و راهبرد ها  مدیریت تعارض در مدیران رابطه بي  سبک ر -6

  (. 1380)  آماده ساز  آزمونها  روانشناختي و بررسي اثر بخشي آنها در گزینش نيرو  انساني -7

 (. 1381)  رکاهش اضطراب بررسي تاثير تمرینها  فيزیکي د -8

  (. 1381) بررسي ویژگيها  شخصيتي و راهبردها  مدیریت تعارض مدیران  -9
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 (. 1382)بررسي ویژگيها  روانشناختي سربازان  -10

ضیع موجیود و بهبیود بررسي ميزان موفقيت طرح تحصيل همزمان در دانشجویان مستعد و ارائه راهکارهایي به منظور-11

(1382.) 

  (.1382یش آن )زابررسي ميزان عزت نفس و ابراز وجود در فرزندان نوجوان کارکنان و تاثير شيوه ایفا  نقش بر اف-12

  .(1384ي)بررسي ویژگيها  روانشناختي و ميزان برخوردار  از شرایط احراز شغل و رابطه آن با عملکرد شغل -13

  .(1384بررسي رابطه رضایتمند  شغلي با ویژگيها  شخصيتي و سالمت رواني کارکنان ) -14

 .(1383بررسي مقدماتي  آسيب شناسي رواني مصدومي  زلزله ب  ) -15

 .(1383واني)ارزیابي روانشناختي دانشجویان دانشکده علوم و فنون از نظر هوش ، ویژگيها  شخصيتي و سالمت ر -16

  .(1385بررسي بي  سازگار  و نظام ارزشي ) فرهنگي، اجتماعي، سياسي( خواهران شاغل ) -17

)  ارهیایي بیه منظیور بهبیود وضیع موجیودبررسي دیدگاه ها و مشکالت موجود در اجرا  حجاب برتر و ارایه راهک -18

1385).  

رپرسیت س) (1384) ماعي در بیي  دانشیجویان دانشیگاههااجتماعي و سازگار  اجت-بررسي و مقایسه نگرش فرد   -19

  .دوم(

  .(1386)نماز و سالمت روان در کارکنان دانشگاه و افراد غير شاغل در دانشگاه  اهميت به بررسي رابطه - 20

  (.1387سطح سالمت رواني سربازان ) بررسي -21

 هیرانتعلیوم پزشیکي بقيیه اهلل )عیج( و  مقایسه سبک زندگي، کيفيیت زنیدگي و سیالمت روان کارکنیان دانشیگاه -22

 )آقا  غالمرضا جعفر  کندوان( .(1388)

 10ا ت 7ان تاثير آموزش رفتار  والدی  در کاهش مشکالت بروني ساز  شده و افزایش عملکرد رفتار  کودک -23

 )آقا  محس  امير (. ساله کارکنان.

 مد (.)آقا  احمد اح .ردگي پس از زایمانرفتار  بر پيشگير  و کاهش افس -اثربخشي برنامه شناختي -24

 ودکشيخر  از بررسي نيمرخ روانشناختي کارکنان وظيفه دارا  رفتار خودکشي گرایانه و تدوی  مدل پيشگي  -25

 )آقا  عبداهلل سلطاني نژاد(.

 )آقا  رضا نور (. طراحي، ساخت و هنجاریابي ابزار سنجش سالمت رواني در نيروها  نظامي-26

 ي(.)آقا  غالمرضا ميرزای طراحي، ساخت و هنجاریابي ابزار سنجش ویژگي ها  شخصيتي در کارکنان-27

 .افضلي(محمد )آقا   طراحي و روانسنجي پرسشنامه مهارت ها  زندگي در کارکنان-28

المت لوژیکي سها  روانشناختي و فيزیوها  ارتباطي بر شاخ شي برنامه آموزش مدیریت استرس و مهارتاثربخ -29

 پيرزاد (.حجت )آقا   اهللروان در کارکنان بخش اعصاب و روان بيمارستان بقيه

 (اصل يآقا  محمد زمان) ها  سنجش و ارتقا آنمؤثر در حافظه و روش ولوژ يبررسي عوامل سایکونوروب -30

 تاریخچه روانشناسي در ایران. فرهنگستان علوم پزشکي -31

 الق حرفه ا  در مشاوره و رواندرماني. فرهنگستان علوم پزشکياخ -32

و  يسرسخت ادراک شده، يسالمت ،يشغل تی(، رضاکارآمد و خود آور تاب  ،ينيخوشب د،ي)اميروانشناخت هیسرما -33

قا  حميد )آ (وهورتمطالعه ک)در کارکنان دانشگاه  يانسالمت رو کننده ينبي شيبه عنوان پ ا  مقابله  راهبردها

 محس  آباد (
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 طرحهاي تحقيقاتي همكاري در 

 .(1380) سرپرست : دکتر اسفندیار آزاد. اختالالت رواني شایع در کارکنان بررسي  -1

                                                 .(1382) دکتر سيد حسي  سليمي  سرپرست :. بررسي گرایشها  شغلي فرزندان -2

 سيد محمود دکتر :سرپرست .ارزیابي دیدگاه مراجعي  به درمانگاه روانشناسي و روانپزشکي بيمارستان -3

 ميرزماني

دکتر  : رپرستس .بررسي ميزان شيوع و عوامل موثر در ایجاد استرس در پرسنل مستقر در منطقه خليج فارس -4

 .(1377) اسفندیار آزاد

ي دکتر غالمعل :سرپرست  .بررسي و بازنگر  ) بارویکرد اصالحي( در سياستها و سازو کار سازمان زندانها -5

                                        .(1382)  افروز

قا  محمد رست : آسرپ .بررسي تاثير سي باند در کاهش تهوع واستفراغ نيروها  رزمي در دریا هنگام انتقال -6

                                           (.1380) نویسعلي خوش

سي ) عفر اني: آقا  جسرپرست. بررسي برخي از عوامل مرتبط بر حضور بيشتر نمازگزاران در نماز جماعت -7

1382).                                             

کتر د: پرستسر .کارکنان ت تحصيلي فرزندانبررسي رابطه الگوها  فرزند پرور  بر سالمت روان و موفقي-8

                                               (.1382هاد  بهرامي احسان )

و  حصيلي آنانعداد تاه تهران با استبررسي ميزان ناهماهنگي انتخاب رشته تحصيلي دانشجویان پزشکي عمومي دانشگ -9

                                            .(1382کتر سوس  تحویلدار  )سرپرست : د .1382عوامل موثر بر آن در سال 

ي خاقیاني سرپرسیت : آقیا  مرتضی .رابطه سازماني و ویژگيها  شخصيتي در پرستاران شاغل در بيمارسیتان بررسي -10

    (.1385) زاده

ارایه  وت بار بر مواجهات خشون بررسي مواجهات شغلي کارکنان بهداشتي و درماني بيمارستان ها  با تاکيد -11

 (.1386) . سرپرست : آقا  دکتر محمد قاسميراهکارها  الزم

هره کتر طادبررسي رابطه آمادگي جسماني، سالمت رواني و رضایت شغلي کارکنان دانشگاه. سرپرست: خان   -12

 (.1387الهي. )

هرا رح: خان  زطرپرست واني با زنان غير مبتال. سمقایسه سبک و کيفيت زندگي در زنان مبتال به کاهش تراک  استخ -13

 (.1388حاجي اميني و دکتر نوشي  بيات )

دکتر  محمد  سرپرست طرح:بررسي تعامل بي  شخصيت و سبک ها  فراانگيزشي در عملکرد شغلي کارکنان سپاه.  -14                       

 (.1388کری  خداپناهي )

    ان  فریال خمسهسرپرست: خ. زان استرس، عوامل تنش زا و راهبردها  مقابله ا  در دانشجویانبررسي مي -15                 

                 (1389.) 

 

 نظارت بر طرحهاي تحقيقاتي

 .(1380)سرپرست : آقا  محمد باقر حٌبي . ررسي شاخصها  فرهن، و تفکر بسيجيب -1

 .(1381) سرپرست : دکتر عليرضا راستگو . احساس تنهایيخود آسيبي عمد  و بررسي رابطه بي  تمایالت  -2

 د سرپرسیت : دکتیر خیدابخش احمی. راهبردها  بهبود خیدمات مشیاوره ا وضعيت سنجي و نياز سنجي و بررسي  -3

(1382). 

  .(1382سرپرست : خان  فاطمه رئيسي ). بررسي ویژگيها  زن نمونه -4 

 هر تهراننها  شن پرستار  و اثربخشي عملکرد پرستاران در بيمارستابررسي رابطه بي  سبک مشکل گشایي مدیرا -5

 سرپرست: آقا  مرتضي خاقاني زاده 
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 .دکتر محمد حسي  الياسي :سرپرستواني در مدیریت بحران شهر  ایران. کاربرد عمليات ر -6

اسیفندیار  دکتر :سرپرست. بررسي نقش تنش ها  شغلي در عملکرد مدیران و ارایه راهکارهایي به منظور کاهش آن -7

 .آزاد

میام حجت االسالم آقا  دکتر بشیير . موسسیه آموزشیي و پژوهشیي ا :تاليف کتاب روانشناسي شخصيت. سرپرست -8

 )ره(خميني 

 

 فعاليت هاي آموزشي

علی  و فرهنی، علیوم پزشیکي تهیران،  در دانشگاه ها  شهيد بهشیتي، دروس تدريس شده در مقطع کارشناسي

 . ، موسسه امام خميني )ره( ق ، عالمه طباطبایي، دانشکده روابط بي  الملل(جهاد دانشگاهي)

وانشناسي ، رو درمان روانشناسي عمومي، روانشناسي رشد، روانشناسي یادگير ، آسيب شناسي رواني، روشها  تشخي 

 ، روانشناسي سياسي، روشها  تغيير رفتارکودک و نوجوان، روانشناسي باليني

 

، موسسیه شیهيد بهشیتي  تهیران، ،در دانشگاه ها  تربيت مدرس در مقطع کارشناسي ارشد دروس تدريس شده

 ، . پيام نورامام خميني )ره( ق ، دانشکده روابط بي  الملل

شناسیي روان ،، روانشناسیي سياسیي، روانشناسیي تربيتیيآسيب شناسي رواني، روانشناسي رشید، سینجش و انیدازه گيیر 

 . مصاحبه تشخيصي ، شيوه ها  تغيير رفتارآزمون ها  شناختي و عيني، روانشناسي پزشکي ،یادگير 

 

و  شیهيد بهشیتي تربيیت میدرس، ،)عج(بقيه اهلل در دانشگاه ها   دروس تدريس شده در مقطع دکتراي تخصصي

 عل  و فرهن،

  2و 1، ارزیابي باليني روانشناسي رشد ،، روانشناسي یادگير آسيب شناسي رواني، روانشناسي باليني

 

 درمانيفعاليت هاي 

 سال 5به مدت  مرکز مشاوره دانشجویي دانشگاه ارایه خدمات روانشناختي در  -

 سال 2به مدت  ، بلوار کشاورز(ساختمان پزشکانکلينيک تخصصي ) روزها  یکشنبه و سه شنبه در  -

 امه دارداد کنون تا 1380از سال  در دانشگاه ارایه خدمات روانشناختي به دانشجویان، همکاران و مراجعي   -

 1396تا  1386ارایه خدمات روانشناختي در مرکز خدمات روانشناسي و مشاوره رفاه از سال  -

 1393تا  1392از سال بنياد ملي نخبگان ارایه خدمات روانشناختي در مرکز مشاوره  -

 ارددامه دتا کنون ا 1392از سال عرفان ارایه خدمات روانشناختي در مرکز خدمات روانشناسي و مشاوره  -

 

 نامه هاتقدير تشويق ها و 

 دانشگاه 1380پژوهشگر نمونه سال  -

 برا  رتبه دانشيار  1380در سال  دریافت پایه تشویقي از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي -

 1381فتمي  جشنواره سلمان فارسي سال هپژوهشگر نمونه  -

 توسط وزارت ارشاد اسالمي 1382سال برگزیده شدن کتاب شيوه ها  تغيير رفتار در  -

 دانشگاه 1383پژوهشگر نمونه سال  -

 برا  رتبه استاد  1385در سال  دریافت پایه تشویقي -

 دانشگاه 1386پژوهشگر نمونه سال  -

 1397 دریافت لوح تقدیر از فرهنگستان علوم پزشکي. منتخب گروه سالمت روان -
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 و کارگاه هاي آموزشي راه اندازي مرکز پژوهشي، دوره هاي آموزشي

 در دانشگاه  راه انداز  مرکز تحقيقات علوم رفتار 

 در دانشگاه  راه انداز  دوره آموزشي کارشناسي ارشد روانشناسي

 در دانشگاه  راه انداز  دوره آموزشي دکترا  تخصصي روانشناسي

 راه انداز  کارگاه ها  آموزشي متعدد

 پژوهشي( -راه انداز  مجله علوم رفتار  )علمي

 (انگليسيعلوم رفتار  )بي  المللي راه انداز  مجله 

 راه انداز  مرکز خدمات روانشناسي و مشاوره رفاه

 ي و  مشاوره عرفانروانشناسراه انداز  مرکزخدمات 

 19-راه انداز  قرارگاه سالمت روان در بحران کووید

 

 فعاليت هاي اجرايي

 فعاليت هاي قبلي:

 شکي رئيس دانشکده علوم پز -

 معاون پژوهشي دانشکده علوم پزشکي -

 معاون آموزش دانشکده پزشکي  -

 دانشگاهمدیر گروه روان شناسي  -

 رئيس مرکز مشاوره دانشجویي دانشگاه -

 رئيس مرکز تحقيقات علوم رفتار   -

 عضو هيات امناء سازمان ملي پرورش استعدادها  درخشان  -

 ام روانشناسي و مشاوره جمهور  اسالمي ایرانمعاون پشتيباني و اجرایي سازمان نظ -

 عضو کميته روان سنجي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهور  اسالمي ایران -

 رئيس انجم  متخصصي  روانشناسي  -

   ،طب  سراسر  کنگرهاولي ، دومي  و سومي   ،سالمت و بهداشت  ها  : عضو کميته علمي همایش -

 همایش سراسر  بهداشت رواني دانشجویان،  همایش سراسر ، اسي ایرانهمایش سراسر  روانشن   

 و  ، کنگره سراسر  خانوادهآسيب شناسي خانواده سراسر  کنگره و سومي  دومي  اولي ، ،کيفيت زندگي   

 اولي ، دومي ، سومي  و چهارمي  سمپوزیوم عوارض عصبي، رواني ناشي از جن، سالمت جنسي، ،   

  ،ها  روانشناختي ناشي از جن، سمينار آسيب ،ایش بهداشت رواني و خدمات مشاوره ا دبير علمي هم -

 ، سمينار بهداشت رواني در جن،   

 محل برگزار  سال  اجالس سران 30/11/1386تا 29 دبير علمي همایش بي  المللي زنان مسلمان اندیشمند -

 ت علوم، تحقيقات و فناور شورا  برنامه ریز  تخصصي دفتر مرکز  مشاوره وزارعضو  - 

 دانشگاه تربيت معل  استرس روانشناسي عضو قطب علمي -

برگزار )مللي فارابي علوم تربيتي، علوم رفتار  و تربيت بدني دومي  و سومي  جشنواره بي  الروانشناسي، عضو گروه علمي  -

 کننده وزارت علوم، تحقيقات و فناور (

 نظام روانشناسي و مشاورهمعاون نظارت و ارزشيابي سازمان  -

 انجم  ایراني روانشناسي رئيس -

 تحقيقات و فناور  ،عضو کميته استعدادها  درخشان وزارت علوم -

 مرکز  سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهور  اسالمي ایرانشورا   عضو -
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 عضو کميته تخصصي گسترش علوم انساني وزارت علوم، تحقيقات و فناور  -

 ته اخالق در پژوهش دانشگاهعضو کمي -

 عضو کميته انتشارات دانشگاه -

 (1396)تا شهریور ماه عضو هيات مميزه دانشگاه  -

 (1396ه )تا شهریور ما عالي انقالب فرهنگيشورای -تحولگروه تحول و ارتقا  رشته روانشناسي شورا  کاررئيس  -

 (1396)تا شهریور ماه  م، تحقيقات و فناور برنامه ریز  روانشناسي و مشاوره وزارت علو کميتهمدیر   -

 

 هاي فعلي:مسئوليت

 مدیر گروه روانشناسي سازمان سمت -

 مدیر گروه دکتر  روانشناسي باليني دانشگاه عل  و فرهن، -

 مدیر گروه روانشناسي پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني سازمان سمت -

  وم رفتار علبي  المللي مدیر مسئول و سردبير مجله  -

 فرهنگستان علوم پزشکي جمهور  اسالمي ایرانپيوسته عضو  -

 عضو کميته روانشناسي باليني سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهور  اسالمي ایران -

 عضو گروه بررسي متون روانشناسي پژوهشگاه علوم انساني  -

 ه  تا کنونهجددوره از زینش کتاب سال جمهور  اسالمي ایران گعضو گروه بررسي و  -

 عضو کميته تخصصي گروه روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس  -

 حوزه و دانشگاه  گاهعضو شورا  علمي گروه روانشناسي پژوهش -

 عضو وابسته موسسه روانشناسي دانشگاه تهران -

 و گروه پيراپزشکي فرهنگستان علوم پزشکي ، گروه سالمت معنو عضو گروه سالمت روان -

 ICMM. مرتبط با 1398شهریور ماه  2-4کنگره بي  المللي روانشناسي و روانپزشکي نظامي.  علمي دبير -

 19-مسئول قرارگاه سالمت روان در بحران کووید -

 


