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 .1379-85بخشی، : روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و تواندکتری

 .1375-79روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران،  کارشناسی ارشد:

 .1372-75: روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز، کارشناسی

 یانجیبر عوامل م یزندگ هایمهارتاثر آموزش  یابیمصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارز یمدل ساختار عنوان رساله دکتری:
 (1385در سال  20مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر )دفاع با نمره 

)دفاع با  ید افسردگهای ناکارآمد در افراد مستعسازی نگرشبر فعال یخلق منف یاثر القا یتجرب یبررس نامه کارشناسی ارشد:عنوان پایان
 (.1379در سال  5/19نمره 

 
 منتشر شده علمی و پژوهشی مقاالت

 1397سال 
-ش روانیه روینشر. ین اختالل پرخوریك و نویکالس یهادرمان(. 1397) ، جعفر. یحسن؛ رامشه، یمحمدخان ؛نیمیس، قبادزاده .1

 .229-248صص، 30، شماره یشناس
م یدر افراد با مشکالت تنظ یجانیه یپاسخ ها یسهیمقا  (. 1397. )ی، شهراممدخانحموحید؛  ،یصبر ؛الهنعمت، نسب ییسنا .2

 .41-05 صص ، 38، شماره ینیبال یفصلنامه روانشناس. خن در آزمون رورشاییباال و پا یجانیه
 یهاو اختالل یدر افسردگ یجانیو ه ی، رفتاریشناخت یصیفراتشخ یندهایفرآ(. 1397. )مدخانی، شهرامحم؛ اکبری، مهدی  .3

 .117-146 صص ، 35، شماره یفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمان .یاضطراب
در افراد مبتال به سوءمصرف  یشناخت روان عملکرد عصب یسهیامق (.1397صومه. )، معموحدشهرام؛  ،یخانمدمح؛ ربابهنوری،  .4

 .75-86 صص ، 46، شماره یاد پژوهیفصلنامه اعت .یان عادیمواد و همتا
در  یر بدنیتصو یو رفتار یجانی، هی(. ا بعاد شناخت1397. )محمدخانی، شهرام، جعفر ؛ یرضا ؛حسن ی، علید، نگار؛ مرایصادق .5

 .112-100صص   1397، تابستان 2، سال نهم، شماره ییبایفصلنامه پوست و ز .ییبایز یزنان عالقمند به جراح
مار یب -ت ارتباط پزشكیفیر كیتاث یرس(. بر1397اهره. )رضا؛ داورپسند، طی، علیمراد؛ محمدخانی، شهرامك فرجام، محمدرضا؛ ین .6

  1397، بهار 1قات نظام سالمت، سال چهاردهم، شماره ی. مجله تحقخون مركز قلب تهران یماران مبتال به پرفشاریب ییت دارویبر تبع
 .16-11صص 
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 1396سال 
 

 یستم هایت سیفعال یروابط ساختار یالگو (. 6139).، محمدیحاتم؛ شهرام محمدخانی،، جعفر؛  یزهرا؛ حسن، یزرند یقنبر .7
، یاد پژوهیفصلنامه اعت .جان و وسوسه مصرف مواد در زنان سوءمصرف كنندهیم هیدر تنظ ی، دشواریی، احساس تنهایرفتار یمغز

 .134-107صص   1396، زمستان 44شماره 
 یسبك زندگ یروان شناخت ین مولفه هایی. تب(1396، مودی. )ی؛ مودمحمدخانی، شهرام، جعفر؛  یزهرا؛ حسن ؛ی، مهدیطاهر .8

 .496-491صص   1396، زمستان 4زدهم، شماره یقات نظام سالمت، سال سیمجله تحق یفیك مطالعه كیسالمت محور: 
پذیرش و تعهد در  بر اثربخشی درمان مبتنی ؛ اکبری، مهدی؛ عابدی، محمدرضا. محمدخانی، شهرامطیبی نائینی، پری ناز؛   .9

فصلنامه سالمت روان کودك، شماره . كودكان مبتال به اختالل وسواس فکری و عملی: مطالعه مورد منفرد شناختیروانیری پذانعطاف
  . 106-91صص   1396ز یی، پا12

و توجه معطوف به  گراییکمال؛ حسنی، جعفر. نقش تشخیصی ترس از ارزیابی مثبت و منفی، محمدخانی، شهرامقدمپور، سمانه؛  .10
 فصلنامه روانشناسی بالینی زیر چاپ     ی، پرخوری عصبی و افراد بهنجار. راد مبتال به اضطراب اجتماعخود در اف

 ایواسطهافسردگی: نقش  هاینشانهلبستگی و د هایسبک(. 1396)؛ اکبریان فیروزآبادی، مهسا؛ بهاری، علی. محمدخانی، شهرام .11
 .320-335، پاییز  صص 3ران، شماره یا ینیبال یو روانشناس پزشکیروانمجله نشخوار فکری. 

 بینیپیش(. 1396نقی، سیداحمد. )؛ حدادی کوهسار، علی اکبر ؛ سلیمانی، حمیده ؛ اعتمادی، امیر ؛ سیدعلی محمدخانی، شهرام .12
، بهار 21، شماره 6دوره  روانشناسی سالمت  .HIVتنظیم شناختی هیجان در افراد مبتال به عفونت  هایمؤلفهتاب آوری بر اساس 

 .115-104، صفحه 1396
کودکی  هایآسیبفرزندپروری والدین و  هایسبک(. رابطه 1396. )محمدخانی، شهرام؛ ا؛ بهاری، علیروزآبادی، مهساکبریان فی .13

 .45-25 صص  1396بهار ، 49پژوهی، شماره فصلنامه خانواده  .هاآن سالیبزرگدلبستگی  هایسبکفرزندان با  شدهادراک
ماران مبتال به سرطان: یاضطراب در ب یمدل شناخت (.1396) درضا.یحم ،آبادیحسن ؛محمدخانی، شهرام ؛شکوه ،یعشر یاثن .14

 . 85-66 صص  1396، بهار 21سالمت، سال ششم، شماره  یناسفصلنامه روانش. یو فراشناخت یشناخت یرهاینقش متغ
مرتبط با عوامل رفتاری، هیجانی و اجتماعی  (.1395؛ حسنی، جعفر. )محمدخانی، شهرامقبادزاده، سیمین؛ مسعودی، مرضیه؛  .15

 . 44-13 صص  1396، بهار 13مت اجتماعی و اعتیاد، شماره مه سالفصلنا .اعتیاد
 

  1395ال س
کودکان مبتال به اختالل  یفرع هایریختشدن در  یسه جانبی(. مقا1395. )محمدخانی، شهرامحسنی، جعفر؛ الهی، بهنوش،  .16

 . 26 ص  1395، زمستان 9کودك، شماره  یفصلنامه سالمت روان .و بهنجار یتوجه/ فزون کنش یینارسا
و درمان با متادون  یرفتار -یدرمان شناخت یاثربخش یبررس (. 1395محمدخانی، شهرام. ) ، امیر؛ حسنی، جعفر؛یتورج پورنژد .17

، 4، سال چهاردهم، شماره یقات علوم رفتاریمجله تحق .زیدر حال پره راداف شناختیروان یشانی، مقابله با ولع و پریت زندگیفیدر ک
 . 443-434 صص  1395

 ییت زناشویدر رضا بر حضور ذهن یمبتن یشناخت درمان ی(. اثربخش1395حسنی، جعفر. ) محمدخانی، شهرام؛پرواسی، آزاده؛  .18
، زمستان 26، سال هفتم، شماره شناختیروان یفصلنامه روشها و مدلها. یهمسر: مطالعه تك آزمودن شکنیپیمانزنان مواجه شده با 

 .104-89 صص  1395
وه حل مسئله ی، شیجان، سالمت عمومیه یشناخت ییسه نظم جوی(. مقا1395) محمدخانی، شهرام.به؛ ، ربایم، نوریمر، یمیعظ .19

، سال دهم، شماره شناختیروانفصلنامه پژوهش در سالمت رمعتاد. ین معتاد و غیوالد یدر دختران نوجوان دارا یلیو عملکرد تحص
 .57-44 (، صص39 یاپی)پ 3

اد. یمرتبط با اعت یتیو شخص یعوامل خانوادگ .(1395، جعفر. )ی؛ حسن، شهرامیمحمدخان ه؛ی، مرضین؛ مسعودیمیقبادزاده، س .20
 . 58-35 ز صیی، پا11اد، شماره یو اعت یفصلنامه سالمت اجتماع

مرتبط با  یو شناخت یولوژیزیبر عوامل ف ی(. مرور1395، جعفر. )ی؛ حسن، شهرامیمحمدخانه؛ ی، مرضین؛ مسعودیمیقبادزاده، س .21
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 . 129-111 صص  1395، بهار 9اد، شماره یو اعت یفصلنامه سالمت اجتماع .ادیاعت
م یمصرف مواد در نوجوانان: نقش مستق یمدل ساختار (.1395، محسن. )  نسب ی؛ هاشم، شهرامیمحمدخان، زهرا؛ یزرند یقنبر .22

 .102-87 صص  1395، تابستان 38، شماره یاد پژوهیفصلنامه اعت .یو اجتماع ی، خانوادگشناختیروان، یم عوامل فردیرمستقیغ و
و  یمنف گراییکمالن یدر رابطه ب یشناخت و اجتناباضطراب  یانجینقش م (.1395. )و محمدخانی، شهرام محمود زاده، رقیه .23

 .73-94، 1395، بهار و تابستان 1ست و سوم، شماره ی، سال بشناختیروان دستاوردهایمجله . کاریاهمال
دو فصلنامه  .ینشخوار فکر ایواسطه: نقش یلیتحص کاریاهمالو  گراییکمال (.1395. )محمدخانی، شهرامو  محمود زاده، رقیه .24

 . 134-125 صص  1395، بهار و تابستان 14ت، شماره یو شخص ینیبال یروانشناس
شهرام؛ .25 سن. ) محمدخانی،  ضایی، ح سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در نوجوانان1395ر صرف  . (. رابطه م

 .262-280خرداد و تیرماه،  2شماره  22مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. دوره 
شهرامیمحمدخانخالقی، محمد؛  .26 سن،  شی؛ ح شانه ینگران در کاهش یجانیه یواره درمانطرح ی، جعفر. اثربخ های و عالئم و ن

ضطراب ب ضطراب فراگیا ص. ی(: مطالعه تك آزمودنGADر )یماران مبتال به اختالل ا سلنف شنا شماره ینیبال یامه روان ستان 30،  ، تاب
 .55-43صص  1395

شهرام؛اکبری، مهدی؛  .27 سطه1395ضرغامی، فیروزه. ) محمدخانی،  شناختی در تبیین ارتباط (. نقش وا نظمی بین بیای آمیختگی 
و  یمجله روانپزشططکپزشططکی و روانشططناسططی بالینی ایران. هیجانی با اضطططراب و افسططردگی: یک عامل فراتشططخیصططی. مجله روان

 . 29-17 صص  1395، بهار 84ران، شماره یا ینیبال یروانشناس
نی کننده بیهوش هیجانی به عنوان پیش  (.1395م پور صبا. )یترا؛ حکی؛ میآرمان؛ قاسم ی؛ لنگرودیسالم ، شهرام؛یمحمدخان .28

 . 25-9 صص  1395، بهار 11، سال پنجم، شماره یفرد یت و تفاوت هایفصلنامه شخص. شناختیروانپختگی 
 -نترنت: بر اساس یاد به ایدر اعت یاررفت یهای مغزنقش سیستم (.1395. )، شهرامیمحمدخان؛ جعفر؛ ی؛ حسنی، مرتضیاضیف .29

 . 119 ص  1395ر ی، ت97الم، شماره یا یمجله دانشگاه علوم پزشکت. یت به تقویدنظر شده حساسیه تجدینظر
 کنندهمحافظت(. عوامل خطرساز و 1395آفاق؛ حسینی، سپیده. ) ید؛ فخار،حم، ی؛ امیرمحمدخانی، شهرامجهان شاه لو، مرتضی؛  .30

 تا 127 ، صفحاتبهار 2سالمت اجتماعی، دوره سوم، شماره، ان. یش به مصرف مواد در دانشجوی، خانوادگی و اجتماعی گرایفرد
137. 

رورشاخ بر اساس نظام جامع  هایکارتبه  ییو روستا یکودکان شهر هایپاسخسه یمقا (.1395). ، شهرامیمحمدخاننوری، علی؛  .31
 . 50-37 صص  1395، بهار 37، شماره شناختیروانفصلنامه پژوهش در سالمت اکسنر. 

نوجوانان.  یو اجتماع ی، خانوادگیان با عوامل فردیقلو گار یابطه مصرف سر(. 1395)، حسن ییجمالو ییرضا ؛، شهرامیمحمدخان .32
 . 280-262 صص 1395ر ی، خرداد و ت85سبزوار، شماره  یدرمان یو خدمات بهداشت یمجله دانشگاه علوم پزشک

سمانه؛ .33 سنامشهر ، یمحمدخان قدمپور،  صی ترس از ارزیابی مثبت و منفی، کمال ، جعفر. )زیر چاپ(.ی؛ ح شخی گرایی و نقش ت
فصططلنامه روانشططناسططی بالینی. )پ یرش توجه معطوف به خود در افراد مبتال به اضطططراب اجتماعی، پرخوری عصططبی و افراد بهنجار. 

 کامل برای چاپ(.
افراد مبتال به اختالل  یجانیه ییسططه نظم جوی(. مقا1395) .غراصطط، ی، جعفر؛ ارفعیحسططن شهههرام؛، یمحمدخاند؛ یصططبری، وح .34

ص ستان یو افراد بهنجار ب I ی، اختالل دوقطبیت مرزیشخ شکیروانمار سال یتبر پز شک .1393ز در  ، 21دوره  ایران، یقانون یمجله پز
 .303-310، زمستان 4شماره 

35. Kebritchi, A & Mohammadkhani, S. (2016). The Role of Marital Burnout and Early Maladaptive Schemas 
in Marital Satisfaction between Young Couples. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 
5, 12:239-246. 

36. Mazloom, M., Yaghubi, H., Mohammadkhani, S. (2016). Post-traumatic stress symptom, metacognition, 
emotional schema andemotion regulation: A structural equation model. Personality and Individual 
Differences, 88 (2016) 94–98. 
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 1394 سال
اضطططراب در  یو فراشططناخت یشططناخت هایکننده بینیپیش(. 1394درضططا. )یحم ،آبادیحسططن ، شههرام؛یمحمدخانان؛ ی، بیقادر .37

 .26-13، صص 4سال هفتم، شماره  –مجله روانشناسی بالینینوجوانان. 
آمادگی  بینیپیشدر  یودمهارگرم هبی و خ هایگیریجهت(. نقش 1394کریم پور. ) کبراطیبه یگانه و  ؛، شهههراممحمدخانی .38

 .248-259مجله سالمت و مراقبت، سال هفدهم، شماره سوم، اعتیاد به مواد. 
سامان؛  .39 شهرام؛صادق پور،  شناختی،  عالئم بینیپیش(. 1394آیت مهر، فاطمه. ) محمدخانی،  ساس باورهای فرا سی بر ا سوا و

 .39-49، 2شناخت، سال دوم، شماره  پزشکیروانو  انشناسیمجله روو پرخاشگری نهفته در دانشجویان.  پ یریمسئولیت
(. اثربخشططی کاهش اسططترس مبتنی بر 1394و تقی زاده، مریم. ) محمدخانی، شهههرام؛؛ نوری، ربابه؛ ی، یزدان؛ پرهون، هادینادر .40

امه علمی پژوهشططی اهندومهیجانی زنان مبتال به اختالل افسططردگی اسططاسططی.  هایوارهطرحافسططردگی و  هاینشططانهبر  ذهن آگاهی
 .181-190، مرداد و شهریور، 4(19پزشکی کرمانشاه، ) دانشگاه علوم

(. اثربخشططی درمان فراشططناختی بر 1394حسططنی، جعفر؛ پرهون، کمال. ) محمدخانی، شهههرام؛شططاکری، محمد؛ پرهون، هادی؛  .41
سردگی و کیفیت زندگ عالئم سی. اف سا سرده ا شکیی بیماران اف شگاه علوم پز سال  مجله دان شمالی،  سان  -265، 2دوره ؛ 94خرا
253. 

42. Mohamadkhani, S., Asyabani, F. (2015). Effectiveness of "Psychosocial Strengthening Program" On Risk 
and Protective Factors of drug use and increasing of psychological health among high risk Adolescents. 
International Letters of Social and Humanistic Sciences. Vol. 57, pp 150-159. 

 1393سال 
 یدر کارکردها یجانیم هیتنظ هایمهارتآموزش  ی(. اثربخشطط1393. )، شهههرامیمحمدخانرضططا؛ ی، علیرمضططان زاده، فاطمه؛ مراد .43

شنادر نوجوانان در معرض خطر.  یجانیم هیتنظ یو راهبردها ییاجرا صلنامه روان شماره یشناخت یسف سال دوم،  صص 2،  ستان،  ، تاب
45-37. 

مجله دانشگاه علوم مصرف مواد و مشروبات الکلی در نوجوانان.  هایکننده بینیپیش(. 1393رضایی، حسن. ) محمدخانی، شهرام؛ .44
 .1-9، 4، 2، حیدریهتربتپزشکی 

بر  یبر ذهن آگاه یمبتن فرزند پروریمان و یبرنامه زا(. اثر آموزش 1993رضططا. )ی، علیمراد ، شهههرام؛یمحمدخان، مهناز؛ یسططربند .45
 .375، زمستان، ص 30، شماره یه علوم رفتارینشرزنان باردار.  ییت زناشویو رضا یاضطراب باردار

سنی، جعفر؛  .46 شهرامسلمانی، بهزاد؛ ح ضا. )محمدخانی،  ش یابی(. ارز1393؛ کرمی، غالمر شناخت یاثربخ  یدر باورها یدرمان فرا
 .428-439، 5، شماره 18دوماهنامه فیض، دوره ر. یماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیهای بو عالئم و نشانه ی، فرانگرانیفراشناخت

حل مسئله و  هایسبک(. مقایسه بین عوامل شخصیتی، 1393؛ نوری ربابه. )محمدخانی، شهرامشاکری، محمد؛ عبدالله زاده، بیانه؛  .47
 .329-337(، 2) 6مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سته به مواد و افراد بهنجار. افراد وابشده میان میزان استرس تجربه

(. رابطه باورهای فراشناختی و دشواری در تنظیم هیجان با اختالل استرس 1393. )محمدخانی، شهراممظلوم، مریم؛ یعقوبی، حمید؛  .48
 .105-113،2اره ، شم8مجله علوم رفتاری، دوره پس از ضربه. 

 
 1392سال 

(. اثر آموزش توجه بر اضطططراب، توجه معطوف به خود و 1392آبادی، حمیدرضططا. )؛ شططیخان، ریحانه و حسططنمحمدخانی، شهههرام .49
 .شناختیروانمجله پژوهش در سالمت ها در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی. فراشناخت

د در درمان اضطراب اجتماعی: یک کار (. توجه معطوف به خو3921آبادی، حمیدرضا. )حسن؛ محمدخانی، شهرامشیخان، ریحانه؛  .50
 .120-128، 106مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، . شدهکنترلآزمایی بالینی 

شهرام .51 سید علیمحمدخانی،  سلیمانی، حمیده و  سید احمد. )نقی؛  آوری افراد مبتال به های هیجانی در تابواره(. نقش طرح1392، 
 .1-10، 3مجله دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،  اچ. ای. وی.

ضا و  .52 سنی، جعفر؛ کرمی، غالمر شهرامسلمانی، بهزاد؛ ح ش1392. )محمدخانی،  شناخت ی(. اثربخ شناخت یدرمان فرا سندرم   /یدر 



 

به اختالل اضطططراب فراگی( بCERجان )یه یشططناخت یینظم جو ی( و راهبردهاCAS) یتوجه م مجله علو(. GADر )یماران مبتال 
 .245-254،2، شماره 7، دوره رفتاری

شهرام .53 سنمحمدخانی،  سردگی در 1392آبادی، حمیدرضا. )؛ پورمند، نیلوفر؛ ح شخوار فکری و اف شناختی ن (. آزمون تجربی مدل فرا
 .185-207، 30های نوین روانشناسی دانشگاه تبریز، وهشفصلنامه پژجمعیت غیربالینی. 

54. Mohammadkhani, S. (2013). The role of fusion belief and metacognitions in obsessive-compulsive in a 
general population. Iranian journal of clinical psychology, 2, 29-35. 

 1391سال 
یاری، مریم؛ بیگی، علی .55 طه بین طرح1391؛ صطططادقی، زهره. )محمدخانی، شهههراممحمد؛ بخت بواره(. بررسططی راب کارآمد  نا ا های 

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سالمت روان دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. کاری و اهمال
97 ،26-34. 

ک یالکتیرفتاردرمانی دجان مبتنی بر یی هیجوآموزش مهارت نظم تأثیر(. 1391. )محمدخانی، شهههرامبابایی، زهرا؛ حسططنی، جعفر و  .56
 .33-41، 3مجله روانشناسی بالینی، تک آزمودنی.  یمطالعهسوءمصرف مواد فراد مبتال به ی ادر وسوسه

(. رابطه باورهای فراشناختی، راهبردهای خودتنظیمی و هیجانات منفی با مصرف سیگار 1391. )محمدخانی، شهرامچی، فهیمه؛ قهوه .57
 .93-102 ،81زنجان،  یدانشگاه علوم پزشک یهشپژو یمجله علمدر دانشجویان. 

در  یرفتار -یدرمان شناخت ی(. فرا تحلیل اثربخش1391. )، شهرامیمحمدخاننب؛ ی، زیپور، اصغر؛ شکور یرعلی، مسعود؛ شیاسد .58
 .396-605، 3زد، ی ید صدوقیشه یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یمجله علمماران مبتال به اختالل وسواس. یدرمان ب

سنجی بررسی ساختار عاملی و مشخصات روان(. 1391)؛ محسن سعیدیان. شهرامانی، محمدخخانزاده، مصطفی؛ ادریسی، فروغ؛  .59
 .91-119، 11های هیجانی بر روی دانشجویان. مجله مطالعات روانشناسی بالینی. وارهمقیاس طرح

هویتی با  ایهسططبک(. رابطه میان هوش هیجانی و 1391. )شهههراممحمدخانی، زاهدی، کمیل؛ شططیبانی، فرشططاد؛ روسططتایی، امین؛  .60
 ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان.رفتارهای پرخطر. 

شهرام؛ .61 سن محمدخانی،  ضا ح شتیانی.  اللهولیآبادی، حمید یعقوبی، حمیدر ضانی، حمید پیروی، عبدالله امیدی، علی فتحی آ رم
 .انشجویانششمین سمینار بهداشت روانی ددانشجویان.  ناختیشروان(. فرایند ساخت مقیاس رشد 1391)

 1390سال 
مدارا با استرس و سطح  هایسبک(. مقایسه 1390. )، شهرامیمحمدخان، محمد نقی؛ ی؛ فراهانی، محمدعلمحمدی فربیگی، علی؛  .62

ضای انجمن معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگه صرف مواد، دارنده متادون. امیدواری بین اع سوءم شی  صلنامه اعتیاد پژوه ، 20ف
55-73. 

 .20-36، 1مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، (. شیوع مصرف مواد در نوجوانان ایرانی. 1390. )خانی، شهراممدمح .63
بر  یمبتن یرفتار-یدرمانی شططناختگروه یسططه اثربخشططی(. مقا1390و صططرامی، غالمرضططا. ) محمدخانی، شهههرامطاهره؛ قربانی،  .64

فصططلنامه اعتیاد پژوهشططی از عود.  یریشططگیجان و پیم هیتنظ یبهبود راهبردها و نگهدارنده درمان با متادون در ایمقابله هایمهارت
 .59-74، 17سوءمصرف مواد، 

شهرامخرائم، رقیه؛ کدیور پروین؛ عالیی  .65 ضا. )محمدخانی،  صرامی، غالمر شی(. م1390؛  سیزان  صرف  شروبات یگار، قلیوع م ان، م
 .99-104، 18فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوءمصرف مواد، . یانرستیان دانش آموزان دبیو مواد مخدر و محرك در م یالکل

 یدواریو ام یت زندگیفیک یصی(. نقش تشخ1390. )ی، محمدعلمحمدی فر؛ شهرام، یمحمدخان، محمد نقی؛ یبیگی، علی؛ فراهان .66
 .75-84، 3فصلنامه روانشناسی بالینی، دارنده متادون. در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگه

باورهای  ایواسطططهزا از اینترنت: نقش های منفی و اسططتفاده آسططیب(. هیجان1390و ظفر پناهی، مسططعود. ) نی، شهههرامدخامحم .67
 .34-46، 5، شناختیروانفصلنامه پژوهش در سالمت فراشناختی. 

در معتادان گمنام و  یو سبک زندگ یت زندگیفی(. مقایسه تشخیصی ک1390. )، شهرامیمحمدخان، محمد نقی؛ یبیگی، علی؛ فراهان .68
 .1-11، 5، شناختیروانپژوهش در سالمت دارنده متادون. معتادان تحت درمان نگه



 

 یمطالعات روانشناسا وابسته؟ یم مستقل ی: مفاهیذهن یستیو بهز یت زندگیفی(. ک1390. )محمدخانی، شهرامفراهانی، محمد نقی؛  .69
 .154-137، 1 ینیبال

(. اثربخشططی درمان فراشططناختی بر بهبود باورهای 1390؛ حسططنی، جعفر و شططمش، جمال. )هراممحمدخانی، شههدرگاهیان، ریحانه،  .70
 .81-103، 3فصلنامه مطالعات بالینی دانشگاه عالمه، تک آزمودنی.  یمطالعهفراشناختی، نشخوار فکری و عالئم افسردگی: 

شهرام .71 صادقی، نگار؛ فرزاد، محمدخانی،  روابط هیجان منفی، باورهای مرکزی، باورهای مرتبط با  یعل(. مدل 9013فرزاد. ) اللهولی؛ 
 .159-185، 23های نوین روانشناسی، فصلنامه پژوهشانگیز و تنظیم هیجان با بازگشت به مصرف مواد. مواد، عقاید وسوسه

فیت زندگی معلمان ای و متغیرهای جمعیت شناختی در کیمقابله هایسبک(. نقش 1390؛ فراهانی، محمد نقی. )محمدخانی، شهرام .72
 .25-35، 2، شناختیروانفصلنامه پژوهش در سالمت تهران. 

73. Mahdavi, T; Mohammadkhani, S; Hatami, M. (2011). The effectiveness of life skills training on happiness, 
quality of life and emotion regulation.Social and Behavioral Sciences, 30, 407 – 411. 

74. Jadidi, F., Mohammadkhani, S., Zahedi.K. (2011). Perfectionism and academic procrastination. Social 
and Behavioral Sciences, 30, 534 – 537. 

75. Zahedi, K., Mohammadkhani, S., Jadidi, F. (2011). Metacognitive beliefs and negative emotions. Social 
and Behavioral Sciences, 30, 530 – 533. 

 1389سال 
و اعتیاد به اینترنت. سومین کنگره  آوری، تابایمقابله هایمهارتبستگی، دل هایسبک(. 1389. )محمدخانی، شهرامخرم، شیما و  .76

 دو فصلنامه روانشناسی معاصر.روانشناسی. 
ی نخستین کنگره ر نخستین کنگرهشده دآموزی. مقاله ارائههای دانش(. پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط1389. )محمدخانی، شهرام .77

 .7-30بخشی، و تواندانشگاه علوم بهزیستی علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد استان تهران. 
ی بین ابعاد میزان حمایت اجتماعی (. رابطه1389؛ خانزاده، مصطفی؛ سعیدیان اصل، محسن. )محمدخانی، شهرامادریسی، فروغ؛  .78

 دو فصلنامه روانشناسی معاصر.المندان. سومین کنگره روانشناسی. شده و ابعاد ادراک درد در سادراک
شده در سالمندان مبتال به (. مقایسه حمایت اجتماعی ادراک1389؛ خانزاده، مصطفی. )ممحمدخانی، شهراسعیدیان اصل، محسن؛  .79

 دو فصلنامه روانشناسی معاصر.درد مزمن و سالمندان گروه کنترل. سومین کنگره روانشناسی. 
شهرام؛ حم .80 ضیه. )مدخانی،  شناختی و نگرش1389نوروز پور، مر ضطراب(. نقش باورهای فرا سومین  های ناکارآمد در ا اجتماعی. 

 دو فصلنامه روانشناسی معاصر.کنگره روانشناسی. 
شهرامعالیی خرائم، رقیه؛ کدیور پروین؛  .81 ضا. )محمدخانی،  صرامی، غالمر فردی در  و مدل روابط علی عواملی خانوادگی (.1389؛ 

 .137-156، 2توسعه روستایی، مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای کرج. 
شهرام .82 صفت. دو 1389و مظلوم، مریم. ) محمدخانی،  ضطراب  شناختی و راهبردهای کنترل فکر با ا سی رابطه بین باورهای فرا (. برر

 .23-32، 5فصلنامه روانشناسی معاصر، 
شهرام .83 صغر. )یعلو فیروزی،  محمدخانی،  سواس فکری و 1389ا شدت عالئم و شناختی با  سی و باورهای فرا سوا (. رابطه باورهای و

 .پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانعملی در دانشجویان. 
در بسططتگی با افسططردگی دل هایسططبکهای ناسططازگارانه اولیه و واره(. رابطه طرح1389، صططبا. )و حسططنوندی محمدخانی، شهههرام .84

 پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.دانشجویان. 
شهرامخانزاده، مصططفی و  .85 شطخصطیت.  دلبسطتگی با ابعاد روان رنجورخویی و برونگرایی هایسطبک(. ارتباط 1389. )محمدخانی، 

 پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
پنجمین سمینار سراسری بهداشت الالت روانی در دانشجویان. گیرشناسی اخت(. همه1389. )محمدخانی، شهرامبخشیان، فرشته و  .86

 روانی دانشجویان.
 
 



 

 1388سال 
شهرام .87 ساز و حفاظت کننده1388. )محمدخانی،  صرف مواد در نوجوانان. (. عوامل خطر ستین مقاله ارائهی خانوادگی م شده در نخ

 .129-139بخشی، شگاه علوم بهزیستی و توانی کشوری پیشگیری از سوءمصرف مواد، تهران. دانکنگره
ایت از زندگی با کیفیت زندگی و بهزیسططتی ذهنی (. رابطه بین رضطط1388؛ جوکار، فرهاد. )محمدخانی، شهههرامفراهانی، محمد نقی؛  .88

 .5-14، 8، شناختیروانفصلنامه پژوهش در سالمت معلمان شهر تهران. 
شهرام .89 راهبردهای کنترل فکر با عالئم وسطواسطی در جمعیت غیر ابطه باورهای فراشطناختی و (. ر1388و فرجاد، مریم. ) محمدخانی، 

 .35-51 ،3فصلنامه روانشناسی بالینی، بالینی. 
؛ جزایری، علیرضا؛ محمدخانی، پروانه؛ رفیعی، حسن و قاضی طباطبایی، محمود. ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه محمدخانی، شهرام .90

 ه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت.فصلنامده مصرف مواد. عوامل خطرساز و حفاظت کنن
 

 1387سال 
 مجله(. عوامل خطرسططاز و حفاظت کننده مصططرف الکل، سططیگار و سططایر مواد در نوجوانان کشططور. 1387) محمدخانی، شهههرام. .91

 .37-64، 12های تربیتی دانشگاه عالمه، پژوهش
با سططالمت عمومی دانشططجویان.  ایمقابله هایسططبکابطه هوش هیجانی و (. بررسططی ر1387قره رقیه. )و باش محمدخانی، شهههرام .92

 .38-50، 5، شناختیروانسالمت  فصلنامه پژوهش در
(. اثر آموزش 1387؛ جزایری، علیرضطططا؛ محمدخانی، پروانه؛ رفیعی، حسططن و قاضططی طباطبایی، محمود. )محمدخانی، شهههرام .93

 .125-150، 7فصلنامه رفاه اجتماعی، نوجوانان در معرض خطر.  زندگی بر عوامل میانجی مصرف مواد در هایمهارت
 1386سال 

شهرام .94 (. مدل سططاختاری مصططرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر مسططتقیم و غیرمسططتقیم عوامل 1386. )محمدخانی، 
 .5-17، 6، اختیشنروانفصلنامه پژوهش در سالمت فردی و اجتماعی. 

 .168-147، 6فصلنامه رفاه اجتماعی، اجتماعی مؤثر در فرار دختران از خانه.  –(. عوامل روانی 8613. )محمدخانی، شهرام .95
(. اثر مسططتقیم و 1386؛ جزایری، علیرضططا؛ محمدخانی، پروانه؛ رفیعی، حسططن و قاضططی طباطبایی، محمود. )محمدخانی، شهههرام .96

دو فصلنامه روانشناسی معاصر ی فردی و اجتماعی بر مصرف مواد. هاغیرمستقیم نگرش نسبت به مصرف مواد، کانون کنترل و توانمندی
 .3-10، 3انجمن روانشناسی ایران، 

 
 1384سال 

شهرام .97 سین. )محمدخانی،  سکندری، ح سی همه1384؛ ا شکالت رفتاری دانش آموزان (. برر سی م شنا شهر تهران.  7-15گیر ساله 
 .71-92، 2های تربیتی دانشگاه عالمه، مجله پژوهش

شهرام.دخامحم .98 صرف مواد از طریق آموزش 1381) نی،  سو م شگیری از  های تجربی. و یافته هازندگی: نظریه، روش هایمهارت(. پی
 .7فصلنامه پیام مشاور شماره 

 .4فصلنامه پیام مشاور. شماره (. مداخله در بحران. 1380. )محمدخانی، شهرام .99
 .2امه پیام مشاور. شماره لنفص(. نظریه شناختی وسواس. 1378. )محمدخانی، شهرام .100

 
 دکتر محمدخانی شده منتشر هایکتاب

 :تألیفات
 (. پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر مدرسه. ستاد مبارزه با مواد مخدر.1391). محمدخانی، شهرام .1
مداخله. تهران، انتشارات ورای (. مشکالت روانی و رفتاری دانش آموزان: شناسایی و 1391زاده، ناهید. )و ابراهیم محمدخانی، شهرام .2

 دانش.



 

 از اعتیاد با تمرکز بر خانواده. ستاد مبارزه با مواد مخدر. (. پیشگیری اولیه1391و نوری، ربابه. ) محمدخانی، شهرام .3
 هایمهارتاجتماعی در مدرسططه: ارتقای سططالمت با تمرکز بر آموزش  -توانمندسططازی روانی یبرنامه(. 4139. )محمدخانی، شهههرام .4

 رزه با مواد.زندگی به دانش آموزان در معرض خطر. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و ستاد مبا
(. راهبردهای پیشگیری از سوءمصرف مواد در دانش آموزان در معرض خطر شناسایی، ارزیابی و مداخله. 1393. )محمدخانی، شهرام .5

 ستاد مبارزه با مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و
شی پور، عباس،  .6 شهرامبخ سالمت وزارت 1384و همکاران. ) محمدخانی،  صرف مواد. معاونت  سوءم شگیری و درمان  (. راهنمای پی

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد.
امور فرهنگی و مشططاوره وزارت  ریزیبرنامهمدرسططه. دفتر  جامع راهنمایی و مشططاوره رشططدی یبرنامه(. 1384. )محمدخانی، شهههرام .7

 وپرورش.موزشآ
 گیری )ویژه دانش آموزان، معلمان و والدین(. تهران: طلوع دانش.حل مسئله و تصمیم هایمهارت(. 1383. )محمدخانی، شهرام .8
 ن(. طلوع دانش.)ویژه دانش آموزان، معلمان و والدی مندیجرأت هایمهارت(. 1383) محمدخانی، شهرام. .9

 (. آشنایی با مشکالت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان )ویژه معلمان و والدین(. تهران: طلوع دانش.1383. )محمدخانی، شهرام .10
معلمان، والدین و مدرسان(.  های آموزش آن )ویژهزندگی و روش هایمهارت(. آشنایی با 1383و موتابی، فرشته. ) محمدخانی، شهرام .11

 کشور. ریزیبرنامهوپرورش و سازمان مدیریت و امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش ریزیمهنابردفتر 
(. پیشگیری از خودکشی نوجوانان و جوانان: راهنمای عملی برای معلمان، مشاوران و کارشناسان بهداشت 1381. )محمدخانی، شهرام .12

 انش.روان. انتشارات ورای د
شهرام .13 شته؛ ؛ فتی، الدن؛ ممحمدخانی،  شجویان:  هایمهارت(. آموزش 1385زاده عطوفی، مهرداد. )و کاظموتابی، فر زندگی ویژه دان

 کتاب راهنمای مدرس. تهران: نشر دانژه.
شهرام .14 شکالت روانی 1385زاده، ناهید. )و ابراهیم محمدخانی،  شخیص م امور  ریزیبرنامهفتر اجتماعی دانش آموزان. د –(. راهنمای ت

 رش.وپروره وزارت آموزشفرهنگی و مشاو
 (. مهارت خودآگاهی و همدلی. )ویژه دانشجویان. تهران: نشر دانژه(.1385. )محمدخانی، شهرام .15

 
 ترجمه

مه  .1 جانی. )ترج مدی هی کارآ مان مبتنی بر  یا. )در خانیمک کی، متیو؛ وسطططت، آپریل مد یاس اکبری دکتر شهههرام مح مد  ، ال و مح
 سینا.(. انتشارات ابن1397خالقی،

شناختی(. 2009، پولی و ویلیامز، تیم. )یتوا .2 سی-درمان  ، شهرام محمدخانی. ترجمه اجباری در کودکان -رفتاری اختالل وسوا
 سینا.(. انتشارات ابن1397محمد درهرج و فاطمه آیت مهر )

 سینا.ت ابن(. انتشارا1397و محمد درهرج ) شهرام محمدخانی. ترجمه مدار شناخت درمانی هیجان(. 2010پاور، مایک. ) .3
دکتر . )ترجمه درمان شههناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پریرو و تدهد سههازییکپارچه(. 2008سططیاروچی، جوزف؛ بی لی، آن. ) .4

 .سیناابن(. انتشارات 1396و حامد عبدالله پور،  شهرام محمدخانی
شهرام م. )ترجمه هیجان در درمان: از علم تا عمل(. 2016هافمن، اسططتفان. ) .5 (. انتشططارات 1396و محمد خالقی،  حمدخانیدکتر 

 .سیناابن
. بالینگرانبرای هایی تکنیکرفهتهاری:  -ههیههجههان در درمهان شنهاخهتهی پرداختن به(. 2015کی، دین. )توما، سی. ناتان و مک .6

 (. انتشارات ارجمند.1395، و الیاس اکبری ، امیر اعتمادی، مالک بسطامی، محمد خالقی، زهرا گلیشهرام محمدخانی)ترجمه دکتر 
ین انتخاب: مدل شناختی برای خودکشی و خطرجویی نوجوانان (.1393سوفرانوف، کیت؛ دالگلیش، لن؛ کاسکی، رابرت. ) .7 . بدتر

 . انتشارات الماس البرز.یو قدرت عابدشهرام محمدخانی  دکتر
. ترجمه رفتاری برای درمان افسههرد ی سههازیی فدالراهنمای عمل(. 2010مارتل، ک. آر؛ دیمیدجیان، سططونا؛ و هرمندان، رات. ) .8

 .سیناابن(. انتشارات 1392هزاد سلمانی )، محمد درهرج و بشهرام محمدخانی
س .9 شناختی رفتاری اعتیاد(. 2006ر، نیکوالس. )ینولدز، مارتینا؛ دراموند، کولین؛ تاریستوس؛ ریدز، کریکوئیم شهرام . ترجمه درمان 



 

 دانژه.(. انتشارات 9213قدرت عابدی )محمدخانی، 
(. تهران انتشططارات 6139، قدرت عابدی )شهههرام محمدخانی. ترجمه زند ی زناشههویی هایمهارت(. 2006مک کی و همکاران. ) .10

 .سیناابن
سرد ی(. 2009آدریان، ولز. ) .11 ضطراب و اف شناختی ا شارات 1390) شهرام محمدخانی. ترجمه درمان فرا (. )چاپ دوم(. تهران، انت

 .سیناابن
ستم(. )چاپ 6139) شهرام محمدخانیجمه . ترزند ی هایمهارتمجموعه کامل (. 1999کلینکه، کریس. ) .12 شارات بی (. تهران، انت

 رسانه تخصصی.
شاورهتکنیک(. 1998اوکان، باربارا. ) .13 صاحبه و م شارات طلوع 1390) شهرام محمدخانی. ترجمه های م (. )چاپ پنجم(. تهران، انت

 دانش.
 شهرام محمدخانی. ترجمه عباس بخشی پور و درفتاری سوءمصرف موا -راهنمای عملی درمان شناختی(. 1998. )کارول، کاتلین .14

 (. تهران، انتشارات اسپند هنر.1382)
ست، دایان. ) .15 شگیری از کودک آزاری و غفلت از کودکان(. 1996برودهر  شهرام محمدخانی. ترجمه نقش مربیان و مدلمان در پی

 وپرورش.ارس وزارت آموزشمشاوره و بهداشت مد(. اداره کل 1380)
 

 های پژوهشزمینه
 هیجانی هایاختاللفراشناختی شناختی رفتاری و نظریه و درمان 

 پیشگیری و درمان اعتیاد و رفتارهای پرخطر
 های زندگیو آموزش مهارت اجتماعی -توانمندسازی روانی

 خانوادهپیشگیری از مشکالت زناشویی و ، درمان و شناسیآسیب
 

 های پژوهشیطرح
دانشجویان.  شناختیروان(. ساخت و استانداردسازی مقیاس پختگی 1393رمضانی. ) اللهولیآبادی، ، حمیدرضا حسنمحمدخانی، شهرام

 دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
شهرام سعود. )محمدخانی،  سدی، م صنعتوجوش نی(. علل گرا1391؛ ا شهر و ارائه راهکارهای پ یانان به مواد مخدر  ستان بو  یریشگیدر ا

 ران.یا یاسالم یجمهور یانتظام یرویاز آن. ن یانتظام
شهرام شی 1389. )محمدخانی،  صرف مواد. دفتر مقابله با  هایمهارتآموزش  یبرنامه(. اعتباربخ زندگی برای نوجوانان در معرض خطر م

 لل متحد در ایران.جرم و مواد سازمان م
وءمصططرف مواد. اجتماعی دانش آموزان در معرض خطر سطط -توانمندسططازی روانی یبرنامه(. طراحی و تدوین 1388. )محمدخانی، شهههرام

 دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران.
منظور شناسایی دانش واد بهفاظت کننده مصرف معوامل خطرساز و ح یپرسشنامه(. ساخت و استانداردسازی 1384. )محمدخانی، شهرام

 متحد در ایران.آموزان در معرض خطر سوءمصرف مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل 
وپرورش نظری و (. عوامل مؤثر در فرار دختران از خانه و نقش مدرسططه در پیشططگیری از آن. معاونت آموزش1383. )محمدخانی، شهههرام

 مهارتی.
سال شهر تهران. معاونت پرورشی وزارت  7-15گیرشناسی مشکالت رفتاری دانش آموزان دختر و پسر (. همه1379. )محمدخانی، شهرام

 وپرورش.وزشآم
شهرام سی تجربی اثر القای خلق منفی بر فعال1379. )محمدخانی،  ستیتو سازی نگرش(. برر سردگی. ان ستعد اف های ناکارآمد در افراد م

 تهران. شکیپزروان
شهرام صرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر آموزش 1385. )محمدخانی،  ساختاری م زندگی بر عوامل  هایمهارت(. مدل 

 بخشی.میانجی مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر. دانشگاه علوم بهزیستی و توان



 

 
 دوره دکتری راهنمایی رساله

 ۀمرتبط با سههالمت در جامد یرفتارها یبرا یبندیو پا رویبر پر یدرمان مبتن کسیپروتکل ماتر  یانطباق فرهنگ نونهال، سططامان. .1
 .روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمیرساله دکتری  .یبه چاق انیدر مبتال افتهیپروتکِل انطباق یۀاّول یاثربخش یو بررس یرانیا

روانشناسی رساله دکتری . یجانیو ه یشناخت ،یتیشخص یهابر مولفه یمبتن یو آزمون مدل سالمت جنس یطراح مریم. قبادزاده، .2
  .سالمت. دانشگاه خوارزمی

روانشططناسططی رسططاله دکتری  .بر آن یپروتکل مبتن یمقدمات یدر نوجوانان و طراح ابتید یمار یب یتیر یخودمد یابیمدل امیری، پرسططتور.  .3
  .سالمت. دانشگاه خوارزمی

بانی در بهبود کارکردهای اجرایی و -اختی و مراقبه عشههقالی، آموزو شههنی آموزو چندمثمقایسههه کارای اعتمادی، امیر. .4 مهر
  .روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمیرساله دکتری سالمندان.  شناختیروانبهزیستی 

وری شههغلی بین بهرهی در رابطه خود مراقبت وراهبردهای تنظیم هیجان  کنند یتددیلیا  ایواسههطهبررسههی نقش  کلهری، سططارا. .5
سترس ثانویه شغلی و ا سود ی  شفقت، فر ستگی مبتنی بر  ستاران و رضایت و خ ساله دکتری . پر شگاه ر سالمت. دان سی  شنا روان

 ی.خوارزم
مل مدل رمضطططانی، مریم. .6 ناختیروانیابی عوا یداریمؤثر در  شهه مدی،  پا کارآ شههی، سههیسههتم انگیزکاهش وزن: نقش خود

شتن صویر بدنی و راهبردهای تنظیم هیجان. بینانهواقعغرایی، انتظارات  داریخوی ساله دکتری ، ت شگاه ر سالمت. دان سی  شنا روان
 ی.خوارزم

صومه. .7 ستی(. 1397) موحدی، مع ی ساز اری -روانی-الگوی ز سینه بدد از درمان:  شناختیرواناجتماعی  سرطان  با بیماری 
یستی. ، راهبردهای مقابلهط با بیماریاورهای مرتبنقش ب  روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی. رساله دکتری ای و عوامل ز

 یو خانواد  یفرد سازو عوامل محافظ و خطر  ی( در تاب آور SFPخانواده ) تیبرنامه تقو  یاثربخش(. 1397) .، مسعودپایدار .8
 .روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمیرساله دکتری . پرخطر یرفتارها یدارانوجوانان 

بیماری و ارتباط  هایتبدیت درمانی در بیماران مبتال به فشههارخون باال: نقش شههناخت .(1397).فرجامنیکمحمدرضطططا  .9
 زمی. اسی سالمت. دانشگاه خوارروانشنرساله دکتری بیمار. طرح آمیخته.  -پزشک

 
 های دوره کارشناسی ارشدنامهراهنمایی پایان

 
 هايارزش و شناختي آمیختگي شناختي،روان پ یريهاي انعطافکاري بر اساس مؤلفهبیني اهمالپیش(. 1397. )نیري پور، ژگانم .1

 لینی. دانشگاه خوارزمی تهران.نامه کارشناسی ارشد روانشناسی باپایان .شخصي
مولفه هاي شناختي وهیجاني نگراني نقش مستقیم وغیر مستقیم باورهاي مثبت و منفي درباره نگراني ، انعطاف (. 1397زلو، فاطمه. )ق .2

 لینی. دانشگاه خوارزمی تهران.نامه کارشناسی ارشد روانشناسی باپایان .پ یري هیجاني و سبك هاي عاطفي
ادراك شده در بیماران با  اي شفقت به خود و تحمل پریشاني در رابطه بین عالئم افسردگي و دردنقش واسطه(. 1397دی، سارا. )جوا .3

 لینی. دانشگاه خوارزمی تهران.نامه کارشناسی ارشد روانشناسی باپایان .درگیري دیسك کمري
اقدام به  یسابقهراهبردهای تنظیم هیجان و کنترل شناختی در افراد افسرده دارای افکار خودکشی با و بدون (. 1396عبدالله پور، حامد. ) .4

 لینی. دانشگاه خوارزمی تهران.نامه کارشناسی ارشد روانشناسی باپایانخودکشی. 
. نوجوانان یفراشناخت در اضطراب اجتماعجان و نظارت یم هیت به طرد، تنظینقش تصویر بدنی، حساس (.1395. )یعقوبی سعید .5

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان
در اختالالت  یجان ضمنیم هیو تنظ یضمن یتماعخت اج، شنایخودپنداره ضمن یصینقش تشخ (.1395) .آیدا ،یمحمود .6

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامهپایان. Bشه ت خو یشخص
یزدرون در مشکالتمادران  یجان و سبك دلبستگیه تنظیم یراهبردها نقش (.1395) .زهره یکاظم .7 یزبرون و ر  .نوجوانان ر



 

 بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. شد روانشناسیکارشناسی ار نامهپایان
 نوجوانان ینگران بینیدر پیش یاجتماع مسئلهو حل  یفی، عدم تحمل بالتکلیفراشناخت یباورها نقش (.1395) .دیافروزپور سع .8
 10دکان پسر در کو  یقین موسیافته ایر فرکانس ییلوندرتاون و نسخه تغ یقیجان موسیه تأثیر یبررس (.1395) .پور ژاله یمحمدعل .9

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان .ساله 12تا 
ت کودکان یدر جمد یو نگران یآزمون دلبستگ سنجیروان هایویژ ی یو بررس استانداردسازیانطباق  (.1395.)ارجمند فتانه .10

 دانشگاه خوارزمی تهران.کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.  نامهپایان. یرانیا
ذهن  هایو مهارت شدهادراک یت اجتماعی، حمایتیشخص هایویژ ی یساختار  روابط (.1394) .زاده الهه سادات یرضو .11

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامه. پایانیماران سرطانیتوسط ب شدهتجربهزان درد یبا م یآ اه
با  یدلبستگ هایسبکو  یفراشناخت ین باورهایب در رابطهجان یه یراهبردها ایواسطه نقش (.1394) .بهینس یآباددیزدان پناه سعی .12

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانروان پرخطر فرزندان نوجوان جانبازان اعصاب و یرفتارها
م یکودك و کاهش عال -کورس بر بهبود تدامل والد یکرد آدلر _ در یبر رو  یدران مبتنآموزو ما اثربخشی (.1394.)زهید فایسف .13

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانیکودکان دبستان ایمقابله یاختالل نافرمان
 یزا از فضابیآس یاستفاده بینیپیش در یجان و اضطراب اجتماعیم هیتنظ یشناخت یراهبردها یبررس (.1394.)علی عظیمی .14

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامه. پایانیان دانشگاه خوارزمین دانشجو یدر ب یمجاز 
ت یمیجان در صمیه یشناخت یینظم جو  و راهبردهایرو یپر یشخص هایارزو نقش (.1394) .الهه یباب جست یاسالم .15

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامهپایان. هلمتأ زنان ییزناشو 
زنان  ییت زناشو یو رضا ی، افسرد یبر حضور ذهن در نشخوار فکر  یمبتن یشناخت درمان اثربخشی (.1394.)آزاده یپرواس .16

 خوارزمی تهران.کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه  نامهپایان. همسر شکنیپیمانمواجه شده با 
 یت به اضطراب در اضطراب اجتماعیجان و حساسیم هی، تنظیذهن آ اه هایمهارت نقش (.1394) .هیان مرضیلیاسماع .17

. نوجوانان یاضطراب اجتماع ت بهیجان و حساسیم هی، تنظیذهن آ اه هایمهارت یروابط ساختار  به الگوینوجوانان 
 نی. دانشگاه خوارزمی تهران.نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالیپایان

اختالالت  در عالئمکودك محور  درمانیبازی و کودك –بر تدامل والد  یدرمان مبتن اثربخشی سهیمقا (.1394.)دایآ یمقصود .18
 .نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهرانپایان. نیوالد آمدی خودکارو  یکودکان دبستان یو افسرد  یاضطراب

( در بهبود MCT( و درمان فراشههناختی )ESTهیجانی ) وارهطرحمقایسههه اثربخشههی درمان مبتنی بر (. 1393محمد خالقی. ) .19
نامه . پایانمبتال به اختالل اضطراب فرا یرهای هیجانی و باورهای فراشناختی مرتبط با نگرانی بیماران وارهعالئم اضطرابی، طرح

 نی. دانشگاه خوارزمی تهران.کارشناسی ارشد روانشناسی بالی
صبری. ) .20 سه (. 1393وحید  شناختی بین بیماران  هایسو یریمقای شکالت تنظیم هیجانی و راهبردهای نظم جویی  شناختی، م

 رشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.نامه کا. پایاندارای اختالل شخصیت مرزی و اختالل دوقطبی
یابی مثبت و منفی، کمال(. 3931سمانه قدم پور. ) .21  رایی و توجه مدطوف به خود در اختالل اضطراب نقش تشخیصی ترس از ارز

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان اجتماعی و اختالل پرخوری.
ضوانی. )فا .22 شناختی(. 1393طمه ر شویی: نقش باورهای فرا شناختی خیانت زنا شخوار فکری و نگرانی مدل فرا . مثبت و منفی، ن

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان
رضایت زناشویی  بینیپیشدر  حل تدارض هایسبکهای ناساز ار اولیه و وارهزد ی، طرحنقش دل (.1393ارغوان کبریت چی. ) .23

 شناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.نامه کارشناسی ارشد روان. پایانهای جوانزوج
مدنویت، حس انسجام و راهبردهای  ایواسطهشده و وابستگی به مواد در زنان: نقش سترس ادراک(. ا1393معصومه فرنام نیا. ) .24

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانتنظیم هیجان
سه منزوی. ) .25 سی ن(. 1393نفی شخوار فکری در برر شناختی و ن سرطان بینیپیشقش باورهای فرا . کیفیت زند ی بیماران مبتال به 

 بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.نامه کارشناسی ارشد روانشناسی پایان
ندی. ) .26 ناز سططرب باردار(. 1393مه بارداری زنان  مان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آ اهی بر اضههطراب  مه زای و  اثر آموزو برنا



 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانمرتبط با آن شناختیروانهای مؤلفه
نامه . پایانکاری رایی و اهمالنشههخوار فکری و اجتناب شههناختی در رابطه بین کمال ایواسههطهنقش (. 1392. )رقیه محمودزاده .27

 ه خوارزمی تهران.کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگا
های اهبا سههوءمصههرف مواد در دانشههجویان دانشههگ شههناختیروانهیجانی و پختگی  وارهطرحرابطه (. 1392هومان فریدون فر. ) .28

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانتهران
کارشططناسططی ارشططد  نامه. پایانتیاد به اینترنت در دانشههجویانمیزان شههیوو و پیامدهای روانی اجتماعی اع(. 1392سططارا سططعیدی. ) .29

 روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.
کاربردپریری مدل شناختی اضطراب در بیماران سرطانی: نقش عدم تحمل ابهام، اجتناب شناختی، (. 1393شکوه اثنی عشری. ) .30

 .روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران نامه کارشناسی ارشدپایانباورهای فراشناختی و نگرانی. 
، هافراشههناخت ایواسههطهاجباری: اثر -نقش باورهای مرهبی در انواو فرعی اختالل وسههواسههی(. 1393سططامان صططادق پور. ) .31

 تهران. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی نامهپایان .هامندیآیینو مدیارهای توقف  پریریمسئولیتباورهای 
شناختی(. 1392فاطمه آیت مهر. ) .32 شناختی و درمان  شی درمانی فرا سه اثربخ ستاندارد در کاهش عالئم اختالل  -مقای رفتاری ا

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایاناجباری.  -وسواسی
مه، بی .33 خان. ) فاط نده بینیپیش (.1392جن  خانواد ی در  آوریتاب هایکن نان در مدرض خطر: نقش متغیرهای فردی،  نوجوا

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایاناجتماعی
مانی. ) .34 یده، سططلی طه طرح(. 1392حم با میزان وارهراب جان  جانی و راهبردهای تنظیم هی با عفونت تابهای هی که  آوری افرادی 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانکنندی میاچ.آی.وی )ایدز( زند 
های نوجوانان دارای اضههطراب اثر آموزو توجه بر اضههطراب، توجه مدطوف به خود و فراشههناخت(. 1392ریحانه، شططیخان. ) .35

 ی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.نامه کارشناس. پایاناجتماعی
نامه کارشططناسططی ارشططد . پایانشههناختی و فراشههناختی اضههطراب در جمدیت نوجوانان هایکننده بینیپیش (.1391قادری، بیان. ) .36

 روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.
ل ذهن آ اهی به مادران و کودکان مبتال به اختال هایتمهار  زمانهماثربخشههی آموزو (. 1392فرزانه، دسططتجردی کاظمی. ) .37

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانخواندن در کاهش عالئم و بهبود توجه و تمرکز کودکان
اجتماعی در کاهش عوامل خطرسههاز و افزایش حفا ت کننده -اثربخشههی برنامه توانمندسههازی روانی(. 1391آسططیابانی، فرید. ) .38

 امه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.نپایانمصرف مواد در نوجوانان. 
سرد ی در جمدیت غیر بالینی: نقش باورهای(. 1390پورمند، نیلوفر. ) .39 شانگان اف ساختاری ن شخوار فکری مدل  شناختی و ن . فرا

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان
یابی اثربخشههی درمان فراشههناختی بر میزان عالئم افسههرد ی بیماران مبتال به اختالل افسههرد ی(. 9013درگاهیان، ریحانه. ) .40  ارز

 انشگاه خوارزمی تهران.نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. داساسی. پایان
نامه . پایانیجانیزند ی بر شههادکامی، کیفیت زند ی و تنظیم ه هایمهارتبررسههی اثربخشههی آموزو (. 1389مهدوی، طاهره. ) .41

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.
ترس تحصههیلی دانش آموزان سههال سههوم زند ی بر خود کارآمدی و اسهه هایمهارتتأثیر آموزو (. 1388هوایی، علیرضططا. ) .42

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایاندبیرستان
دارنده با و درمان نگه ایمقابله هایمهارترفتاری مبتنی بر -مقایسههه اثربخشههی درمان  روهی شههناختی(. 1389طاهره. ) قربانی، .43

نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. . پایانری مرتبط با سوءمصرف مواد و پرهیز از موادمتادون در بهبود عوامل شناختی و رفتا
 دانشگاه خوارزمی تهران.

سعود. )ظفر پ .44 سیب(. 1389ناهی، م ستفاده آ شناختی و هیجانات منفی با ا شجویان. پایان زا از اینترنترابطه باورهای فرا نامه در دان
 ی. دانشگاه خوارزمی تهران.کارشناسی ارشد روانشناسی عموم

سهروابط هیجان منفی، باورهای مرکزی، باورهای مرتبط با مو  علیی مدل (. بررس1388صادقی، نگار. ) .45 سو انگیز و اد، عقاید و



 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانراهبردهای تنظیم هیجان با باز شت به مصرف مواد
شی آموزو (. 1389فرزانه. ) طیرانی، .46 سی میزان اثربخ شویی و باورهای ارتباطی زوجین هایمهارتبرر ضایت زنا شویی بر ر . زنا

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامهپایان
شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوان(. 1389آزرمی، پیمان. ) .47 شد . پایانانرابطه هوو هیجانی و باورهای فرا  سی ار شنا نامه کار

 روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.
 

 یدکتر  هایرسالهمشاوره 
یست(. 1397سلمانی، بهزاد. ) .1 هاي ؛ با یا بدون تکنیكCBTشناختي، اجتماعي و پایبندي به رفتار درماني شناختي )شناختي، روانپاسخ ز

 روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.رساله دکتری . در بیماران مبتال به اختالل بیخوابي مزمن IMBمبتني بر مدل  فراشناختي( و مداخله
الگوي روابط ساختاري فدالیت سیستم هاي مغزي رفتاري ، احساس تنهایي ، دشواري درتنظیم هیجان و وسوسه (. 6139. )زهرا، قنبری .2

 روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.رساله دکتری  .مصرف مواد درزنان سوء مصرف کننده شهر کرمان
مداخله بار آموزي اسنادي براي دانشجویان دچار شکست تحصیلي اثرها برطرحواره هاي اسنادي ،باورهاي (. 1396. )احمدیان نسب مریم .3

 . دانشگاه خوارزمی.تربیتیروانشناسی رساله دکتری . انگیزشي وبهزیستي ذهني
یابی مدل (.6139)طاهری، مهدی.  .4 رساله دکتری  محور: یک مطالده آمیخته.سبک زند ی سالمت شناختیروانطراحی و ارز

 روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.
 

 های کارشناسی ارشد نامهمشاوره پایان
یشاني روانشناختين(. 9713. )شجري سیدعلي .1  .قش واسطه اي راهبردهاي تنظیم شناختي هیجان در رابطه طرح واره هاي ناساز ار اولیه و پر

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامهپایان
یختهاي نا ویي هیجاني در بروز اختالالت درون سو و برون سو طیف نوجوان(. 1397. )شهبازیان بهار .2 کارشناسی  نامهپایان. بررسي ر

 ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.
کارشناسی ارشد  نامهپایان. نقش سیستم هاي مغزي رفتاري و خالقیت هیجاني در عالئم وسواسي نوجوانان(. 1395م. )، مریرهبر .3

 روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.
یق استفاده از تکنیك چند حسي و بهبود حافظه ک(. 1395. )بیرانوند طیبه .4 اري دیداري در دانش آموزان مبتال کاهش خطاهاي دیکته از طر

  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامهپایان .به ناتواني یاد یري دیکته
 هایر ه یدارا در افراد ایآیینه هاینورون هایسیستمبر عملکرد  یجانیو ه یشناخت هایپردازو تأثیر (.1395افزون جواد. ) .5

D"ADH .کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامهپایان 
نوجوانان با نگاه به سخت  یشناخت یك و کارکردهایولوژ یز یف هایدر شاخص یجانیه یالقا تأثیر(. 1395.)پور عادله مؤیدی .6

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامهپایان .ییرو 
پرخطر نوجوانان مبتال به اختالل  یو رفتارها یختگیدر زود انگ یبر ذهن آ اه یمبتن یدرمان شناخت اثربخشی (1395) .الیل یبدر .7

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامه. پایانسلوك
در دانش آموزان  یدار ید یو بهبود حافظه کار  یك چند حسیق استفاده از تکنیکته از طر ید یکاهش خطاها(. 1395.)بهیرانوند طیب .8

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامه. پایانکتهید یر یاد ی یمبتال به ناتوان
یختدر  یجانیشدن و پردازو اطالعات ه یسه جانبیمقا(. 1394.)بهنوش یاله .9 توجه /  ییکودکان مبتال به نارسا یفرع هایر

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانو نابهنجار یفزون کنش
. یاضطراب اجتماع هایر هجان در یه یینظم جو  یندیفرا یو راهبردها به هوشیارینقش  یبررس (.1394.)رضا یخمشای .10

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان
 ی، پرخاشگر یدر تکانشگر  كیالکتید یبر رفتاردرمان یجان مبتنیه ییآموزو مهارت نظم جو  اثربخشی (.1394.)ومهمعص رضایی .11

نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه پایان .یجان در اقدام کنند ان به خودکشیه یشناخت یینظم جو  یو راهبردها



 

 خوارزمی تهران.
مقابله با وسوسه و ، یت زند یفیدر ک یو متادون درمان یرفتار  - یدرمان شناخت اثربخشیسه یمقا (.1394.)رتورجیام یپورنژد .12

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانزیافراد در حال پره یخلق منف
اد به یو اعت ی، افسرد یجتماع، اضطراب ای/ رفتار  یمغز هایسیستم یمدادالت ساختار  یابیمدل (. 1394.)یمرتض یاضیف .13

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامهپایاننترنت. یا
 هایاختالل ص دریا وابسته به تشخیص یفراتشخ یندهایم: فرایتنظ یو راهبردها یفراشناخت یباورها (.1394.)ب آمنهیشک یمراد .14

 ارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.ک نامه. پایانمواد سوءمصرفو  یعصب پرخوری
 ) (DLPFCیجانب یشانیش پیبر قشر پ ) (RTMSیسیبا امواج الکترومغناط ایجمجمهك یتحر  تأثیر(. 1394مرجان. ) موال زاده .15

نامه کارشناسی پایان. نیمتامفتام سوءمصرفف خلق، اضطراب و ولع مصرف در افراد مبتال به  یراست و چپ در حافظه کار 
 ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

 یراهبردها فراشناخت و یباورها یکنند  بینیپیشس ناجا: نقش ین افسران پلیدر ب هاینشانه یبررس(. 1393کرمی بختیار. ) .16
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانکنترل فکر

تنظیم هیجانی در بهبود کارکردهای اجرایی، راهبردهای تنظیم هیجانی  هایمهارتشی آموزو (. اثربخ1393ضان زاده. )طمه رمفا .17
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامه. پایانهای هیجانی در نوجوانان در مدرض خطروارهو تددیل طرح

 ایواسطهتنظیم هیجان در دانشجویان با و رفتارهای پرخطر در دانشجویان: نقش راهبردهای (. 1393ملیحه صمصامی. ) .18
 می تهران.نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارز. پایانهیجانی و باورهای فراشناختی هایوارهطرح

ور در نوجوانان دبیرستانی شهر کننده سوءمصرف مواد اعتیادآبررسی عوامل خطرساز و محافظت (.1393مجید پرنیان فر. ) .19
د یشه یدرمان یو خدمات بهداشت ینامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکپایان .92-93شاهرود در سال تحصیلی 

 ، دانشکده بهداشت.یبهشت
شجویانناکارآمد با اهمال هایوارهطرحه بین (. رابط1392محمد بیگی. )علی .20 سالمت روان دان شکی  کاری و  پز شکی و غیر پز

 یدرمان یو خدمات بهداشت ینامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشک. پایاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 ، دانشکده بهداشت.ید بهشتیشه

یاضههی دانشنقش کنش(. 1392مریم پورقربان. ) .21 نامه کارشططناسططی . پایانآموزان های اجرایی و  رفیت حافظه کاری در عملکرد ر
 ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه خوارزمی.

. ندهکنآوری و شههادکامی در دو  روه مدتادان  منام و مدتادان اسههتفادهمقایسههه خالقیت هیجانی، تاب(. 1393نفیسططه برقی. ) .22
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی.پایان

ساختاری(. 1392مریم مظلوم. ) .23 شناخت، طرح مدل  سیب: بررسی نقش فرا سترس پس از آ شانگان ا های هیجانی و تنظیم وارهن
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه شاهد.. پایانهیجان

توجهی،  –جویی شههناختِی هیجان، سههندرم شههناختی اثربخشههی درمان فراشههناختی در راهبردهای نظم (.1391بهزاد، سططلمانی. ) .24
ضطراب فرا یر.باورهای فرا شگاه پایان شناختی، فرانگرانی و عالئم بیماران مبتال به ا سی بالینی. دان شنا شد روان سی ار شنا نامه کار

 خوارزمی تهران.
شناختی هیجان افراد در حال تأثیر آموزو مها(. 1391بابایی، زهرا. ) .25 رت نظم جویی هیجان در وسوسه و راهبردهای نظم جویی 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. پایانتک آزمودنی یمطالده پرهیز از مواد افیونی:
شده با  رایش به فرزند پروری ادراک هایسبکهای ناساز ار اولیه و وارهرابطه بین طرح(. 1390دهقان منشادی، سعیده سادات ) .26

 ه. دانشگاه آزاد رودهن.نامه کارشناسی ارشد مشاورپایانمصرف مواد در نوجوانان. 
اجتماعی مدرسه و نگرو به مواد با مصرف مواد در  -ی میان تدهد به مدرسه، جو روانیبررسی رابطه(. 1389فهیمه گلپایگانی. ) .27

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه الزهرا.. پایانآموزان دبیرستانیدانش
یه. ) .28 خانواد ی، محیطی و فردی در مصههرف مواد دمدل روابط (. 1389عالیی خرائم، رق نانعلی عواملی  یان نوجوا . کرج ر م

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان



 

 شناختیروانو سالمت  ایمقابله هایسبکهای شخصیتی )پنج عامل بزرگ(، تیپ علیررسی مدل (. ب1387صیادی سعید ) .29
 خوارزمی تهران نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاهایان. پبا رضایت زناشویی

نامه کارشناسی . پایانمدل علی استرس شغلی خود کارآمدی و سالمت روان در امداد ران حوادث  از(. 1388گنجی معصومه. ) .30
 ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران

صرف بررسی اختالالت رفتاری(. 1388آهنی، رضا. ) .31 سی بالینی. نامه کار. پایانکننده مواددر کودکان افراد م شنا سی ارشد روان شنا
 دانشگاه خوارزمی تهران.

مقابله با استرس و منبع کنترل سالمت با عود اعتیاد در افراد مدتاد به مواد  هایسبکبررسی ارتباط (. 1388بختیاری نژاد، احمد. ) .32
 خوارزمی تهران نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاهایان. پدارنده متادونمخدر تحت درمان نگه

سگر پور، علی. ) .33 سته به هرویین.(. 1388ع سی پایان بررسی وضدیت کارکردهای اجرایی در افراد واب شنا سی ارشد روان نامه کارشنا
 بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران

. کننده از متادونواری و اسههترس در مدتادان  منام و مدتادان اسههتفادهی کیفیت زند ی، امیدبررسههی رابطه(. 1388بیگی علی. ) .34
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان

یس: هایحوزه  تدر
 دکتری

 روانشناسی سالمت
 اعتیاد

 های مزمندر بیماری مداخالت روانی
 شناختیروانهای آزمون

 
 کارشناسی ارشد

 ینی و فرافکنهای عآزمون
 شناسی روانی پیشرفتهآسیب
 درمانیهای رواننظریه

 های درمانکاربرد روش
 شناسی روانیمباحث جدید در آسیب

 کارشناسی
 شناسی روانیآسیب

 روانشناسی بالینی کودک
 روانیبهداشت 

 درمانهای تشخیص و روش
 کودکروانشناسی مرضی 

 صول روانشناسی بالینیا
 

 خاراتو افت سوابق اجرایی
 1395خوارزمی تهران در سال استاد نمونه دانشگاه 

 1391پژوهشگر نمونه دانشگاه خوارزمی در سال 
آموزشططی تربیت کادر متخصططص پیشططگیری اولیه، سططتاد مبارزه با مواد مخدر کشططور. از  هایدورهعضططو کمیته تخصططصططی تدوین متون 

 تاکنون. 1391خردادماه 
 بالینی ایرانانجمن روانشناسی  مدیرهعضو هیئت



 

 عضو انجمن روانشناسی ایران
 عضو کمیسیون روانشناسی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

 1391عضو کمیته علمی ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان 
 1390عضو کمیته علمی کنگره سراسری پژوهش در روانشناسی بالینی، 

 .1390و سالمت جنسی، ه سراسری خانواده عضو کمیته علمی پنجمین کنگر
 1388عضو کمیته علمی پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان 

 1389عضو کمیته علمی سومین کنگره روانشناسی ایران، انجمن روانشناسی ایران، 
 .1388عضو شورای تخصصی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی از سال 

 .1388ی از سوءمصرف مواد نگره کشوری پیشگیرعضو کمیته علمی نخستین ک
ضو گروه پژوهش در برنامه سی تربیتع شی های در سه پژوه س شت. مو سی و نوآوری ریزیبرنامهبدنی و بهدا شی. وزاردر ت های آموز

 .1387تا  1386وپرورش. از آموزش
سیب شگیری از آ صی پی ص ضو کمیته تخ شاوره ریزیبرنامهاجتماعی دفتر  -روانی هایع وپرورش در وزارت آموزش امور فرهنگی و م

1383. 
 .1384عضو کمیته تخصصی تدوین راهنمای کتاب درسی روانشناسی سالمت. دفتر تألیف کتب درسی در سال 

 .1383اجتماعی پس از حادثه دفتر مشاوره در سال  –عضو دبیرخانه پروژه مداخالت روانی 
 .1382-1383مدعو مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر  مدرس

 .1382زندگی در دانشگاه علم و صنعت در سال  هایمهارتمدرس مدعو درس 
 .1383-1384روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران در سال 

 .1382روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت در سال 
 .1387 تا 1385وهشی موسسه داریوش دانشگاه علوم بهزیستی از سال های پژعضو کمیته ارزیابی طرح

 .1381وپرورش در سال پژوهشگر ممتاز وزارت آموزش
وپرورش. از سال امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش ریزیبرنامههای روانی دفتر کارشناس مسئول بهداشت روان و پیشگیری از آسیب

 .1386تا  1376
 .1382وری در سال زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فنا هایمهارترنامه آموزش عضو کمیته تدوین ب

 .1383زندگی شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور در سال  هایمهارتعضو کمیته برنامه ملی آموزش 
 .1384اجتماعی دانشگاه تهران در سال  -روانی هایعضو کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب

 
 آموزشی هایکار اهعناوین بر زیده 

 .1397، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ه سالمت نوجوانان، جوانان و مدارسادار .کنترل خشم هایکار اه آموزو مهارت .1
شجویان با  .2 سیب های روانی اجتماعی در دان شگیری از آ شگاه.راهبردهای پی ساتید دان شگاه خوارزمی تهران تاکید بر نقش ا ، دان

1397. 
 1397کاج.  مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دوره تربیت درمانگر شناختی رفتاری . .3
 1397زندگی. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. دوره تربیت مربیگری آموزو مهارتهای  .4
 1397مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  .ازدواجدوره مربیگری آموزو و مشاوره پیش از  .5
 3971. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.کار اه زوج درمانی شناختی رفتاری طرحواره محور .6
 1397شناسی و مشاوره کاج. پرکاربرد. مرکز خدمات روان کار اه آموزشی اجرا، تفسیر و کاربست بالینی آزمون های روانشناختی .7
 1397کارگاه طرحواره درمانی. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  .8
 1396دانشگاه علوم پزشکی آبادان،  های اجتماعی.کار اه آموزو مهارت .1
 .1397، )ویژه کارکنان دانشگاه (. دانشگاه خوارزمی تهران های ارتباط موثر . کار اه آموزو .2



 

 1395وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ، اداره سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس اجتماعی. هایمهارتآموزو کار اه  .3
 .1395، مخدربارزه با مواد وزارت آموزش و پرورش و ستاد م توانمندسازی روانی اجتماعی دانش آموزان.کار اه  .4
 1395مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  کار اه مربیگری آموزو و مشاوره پیش از ازدواج. .5
 1395مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  دوره جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری. .6
 1395مشاوره کاج  . مرکز خدمات روانشناسی وهای زند یکار اه تربیت مربیگری آموزو مهارت .7
کیدروانی اجتماعی با  هایآسیبکار اه راهبردهای پیشگیری از  .8  .1994. سازمان مناطق آزاد کیش، بر اعتیاد تأ
 1394نیشابور.  کار اه مربیگری آموزو و مشاوره پیش از ازدواج. .9

 .1993. استانداری کرمانشاه، زند ی هایمهارتکار اه تربیت مربیگری آموزو  .10
 .1393ز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. . مرکدرمانی وارهطرحکار اه  .11
یابی و تشخیص بالینی  .12  .1393. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. DSM 5 روانی بر اساس هایاختاللارز
ست بالینی آزموناجرا، نمره .13 سیر و کارب سی و  .MMPI ،3-MCMI ،NEO-2های پرکاربرد:  راری، تف شنا مرکز خدمات روان

 .1393شاوره کاج. م
یابی، تشخیص و درمان  .14  .1393مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  کودکی و نوجوانی. هایاختاللکار اه ارز
 1393. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. کار اه درمان فراشناختی افسرد ی .15
 1393کاج. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره . کار اه درمان فراشناختی اضطراب فرا یر .16
 1393بنیاد شهید.  .PTSDکار اه درمان فراشناختی  .17
 1393مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  دوره جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری. .18
 1393مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  .وارهطرحشناختی رفتاری متمرکز بر  درمانیزوجکار اه  .19
 1393. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. سیستمی -ی: رویکرد شناختیکار اه مداخله در خیانت زناشوی .20
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