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مریم رمضانی،  شهرام محمدخانی،  جعفر حسنی،   مهدی  اکبری ، محمد حاتمی. )۱۳۹۹(.  وی ژگ یهای  روانسنجی  نسخۀ  فارس ی  پرسشنامۀ   .15
 انگیزۀ کاهش وزن در افراد چاق و دارا ی اضافه وزن.فصلنامۀٔ پژوهش در سالمت روانشناختی، دوره ۱4، شماره ۱، ۹۵-۱۰۸.

و   رش یپذ ۀنامپرسش یفارس  ۀنسخ یسنجروان یهایژگ ی و(. ۱۳۹۹. ) یاکبر یمهد   ،یجعفر حسن ،یشهرام محمدخان ،سامان نونهال .۱۶
 . ۱۷۱-۱۵۳صفحه ، ۳۹، شماره ۱۰دوره ، فصلنامه اندازه گیری تربیتی. با کاهش وزن ریدرگ تیعمل مربوط به ولِع غذا در جمع 

پرداختن   ۀنامپرسش یفارس  ۀنسخ یسنجروان یهایژگ ی و(. ۱۳۹۹. ) یاکبر یمهد   ،یجعفر حسن ،یشهرام محمدخان ،سامان نونهال .۱۷
      .۵۱-۷۰، ص ۲، شماره ۱4دوره ، پژوهش در سالمت روانشناختی . با کاهش وزن  ریدرگ تیها در جمع به ارزش 

 ))PSWQ-پرسشنامه نگرانی  یسنجروان  هایژگ ی وهنجاریابی و بررسی  (.  ۱۳۹۸. )شهرام محمدخانیمریم مقدسین، فتانه ارجمند،   .۱۸
C26-۱(، ۳، )۱۰ی، روانشناخت یکاربرد  یهافصلنامه پژوهش . ساله ۱۸تا  ۸ نوجوانانکودکان و ر د . 

اکبری،  جعفر حسنی   ،شهرام محمدخانی .۱۹ )پناهزدانینسیبه  و    مهدی  واسطه(.  ۱۳۹۸.  بین  نقش  رابطه  تنظیم هیجان در  راهبردهای  ای 
سبک  و  فراشناختی  پرخطر  باورهای  رفتارهای  با  دلبستگی  عراقهای  و  ایران  جنگ  روان  و  اعصاب  جانبازان  نوجوان  مجله  .  فرزندان 

 . ۴۱۱-۳۹6(، 2۵) ۴و روانشناسی بالینی،  یپزشکروان



برانگیختگی زیستی و  حسن آبادی حمیدرضا. همخوانی بین بیش  محمدخانی شهرام،سلمانی بهزاد، حسنی جعفر، احمدوند افشین،   .۲۰
)با رفتاردرمانی شناختی  به  پاسخ  تکنیک   /  روان شناختی در  به اختالل بیبدون  مبتال  بیماران  فراشناختی( در  خوابی مزمن: طرح  های 

 . ۴۳2 -۴۱۵ (:۴) 2۳; ۱۳۹۸ض. یف  یپژوهش  یعلم دوماهنامهی چندگانه. موردی با خطوط پایه تک 
سمانه؛   .2۱ )محمدخانی، شهرام قدمپور،  جعفر.  حسنی،  کمال۱۳۹۸؛  منفی،  و  مثبت  ارزیابی  از  ترس  تشخیصی  نقش  توجه  (.  و  گرایی 

  ۱سال یازدهم شماره  فصلنامه روانشناسی بالینی،  معطوف به خود در افراد مبتال به اضطراب اجتماعی، پرخوری عصبی و افراد بهنجار.  
 .۱2 -۱صص (، ۱۳۹۸، بهار ۴۱اپی )پی

سارا؛   .22 کلهری،  حسنی؛  جعفرحسن  مهدیشهرام   یمحمدخان،  اکبری،  )؛  بررسی  ۱۳۹۸.  فارسی  روان  هایویژگی(.  نسخه  سنجی 
 .۱۴۵- ۱۳۹(، صص ۱۳۹۸)بهار  2فصلنامه افق دانش، سال بیست و پنجم شماره در پرستاران.  یاحرفهپرسشنامه کیفیت زندگی 

آبادی؛   .2۳ بهزاد؛ جعفر، حسنی؛ حمید رضا، حسن  یا بدون  (.  ۱۳۹۸؛ )شهرام   یمحمدخانسلمانی،  با  رفتار درمانی شناختی  کارآمدی 
با اختالل بی خوابی مزمن.    ۱۰فراشناختی و زولپیدم    هایتکنیک  فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی، سال میلی گرم برای افراد 

 .2۳- ۱صص (، ۱۳۹۸)بهار  ۱سیزدهم شماره 
( tDCSای مغز با جریان مستقیم )اثربخشی تحریک فراجمجه   بر مطالعه(. مروری  ۱۳۹۷. )شهرام محمدخانیساسانی نژاد، مهدیه؛   .۲4

 . ۱۵6- ۱۳۷(، صص ۱۳۹۷)زمستان  ۴۸فصلنامه اعتیاد پژوهی، پیاپی در اختالالت مصرف مواد. 
مهدی اکبری  ؛شهرام   یمحمدخان  ؛حسنی  ،جعفر  ؛سیمینقبادزاده،   .2۵  ،( مردان:  ۱۳۹۷.  جنسی  سالمت  پرسشنامه  چندوجهی  مدل   .)

 .22 -۱۵صص (، ۱۳۹۸)خرداد و تیر   2روان پرستاری، سال هفتم شماره   نظریه. نسخه ایرانی سنجیروان طراحی و 

)  ,ینورعل  یفرخ   ،شهرام   یمحمدخان  ،احمد  یبرجعل  ال,یسه   آبادینجف   یطالب .26 عصمت.  تبیین  ۱۳۹۷دانش    های سبک   یرابطه (. 

و   اندیشه و رفتار در روانشناسی  فکر.    آمیختگیدرهم گر خودکارآمدی و  وسواس: نقش میانجی   هاینشانه فرزندپروری ادراک شده 
 . ۷6تا صفحه  6۷، صفحه ۴۷, شماره ۱2بالینی، دوره 

(. رابطه استرس ادراک شده و کیفیت زندگی در زنان مبتال  ۱۳۹۷م. )ی ن مریمقدس   جعفر,  یحسن  ,شهرام   یمحمدخان  معصومه*,  یموحد .۲۷

 . ۱۰۹ تا صفحه  ۱۰۰(; صفحه ۷۷ یاپی)پ  ۳, شماره  2۰فصلنامه یافته، دوره به سرطان سینه. 

(. رابطه راهبردهای مقابله ای با بهزیستی روان شناختی ۱۳۹۷م. )ی ن مریمقدس   جعفر,  یحسن  ,شهرام   یمحمدخان  معصومه*,  یموحد .2۸

 . ۱۰۹تا صفحه  ۱۰۰(; صفحه ۷۸ یاپی)پ ۴, شماره 2۰فصلنامه یافته، دوره زنان مبتال به سرطان سینه. 

)  یانی در  یمیابراه  ,الهتی عنا  یدی, شه شهرام   یمحمدخان  نگار,  یفوالد .2۹ و  ۱۳۹۷ناصر.  بهبود  رفتاری در  اثربخشی درمان شناختی   .)

به سندرم روده تحریک پذیر.    جسمی و روانیارتقای سالمت   ,  6آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران، دوره  بیماران مبتال 
 . ۳2۳تا صفحه   ۳۱2; صفحه ۳شماره 

سیمین؛   .۳۰ شهرام قبادزاده،  )محمدخانی،  جعفر.  حسنی،  پرخوری.  درمان(.  ۱۳۹۷؛  اختالل  نوین  و  کالسیک  رویش  های  نشریه 
 . 22۹-2۴۸، صص ۳۰شناسی، شماره  روان 

های هیجانی در افراد با مشکالت تنظیم هیجانی  ی پاسخ(. مقایسه۱۳۹۷. )محمدخانی، شهرام اله؛ صبری، وحید؛  سنایی نسب، نعمت  .۳۱

 . ۴۱-۵۰صص ، ۳۸فصلنامه روانشناسی بالینی، شماره باال و پایین در آزمون رورشاخ. 
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مهدی .۳2 شهرام ؛  اکبری،  )محمدخانی،  اختالل(.  1۳۹۷.  و  افسردگی  در  هیجانی  و  رفتاری  شناختی،  فراتشخیصی  های  فرآیندهای 

 . ۱۱۷-۱۴6صص ، ۳۵فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، شماره اضطرابی. 
ی عملکرد عصب روان شناختی در افراد مبتال به سوءمصرف مواد  (. مقایسه۱۳۹۷؛ موحد، معصومه. )محمدخانی، شهرام نوری، ربابه؛   .۳۳

 .۷۵- ۸6صص ، ۴6فصلنامه اعتیاد پژوهی، شماره تایان عادی. و هم
(. ابعاد شناختی، هیجانی و رفتاری تصویر بدنی در زنان ۱۳۹۷. )محمدخانی، شهرام حسنی، جعفر؛  ؛رضایعلصادقی، نگار؛ مرادی،  .۳۴

 .۱۱2- ۱۰۰صص  ۱۳۹۷، تابستان 2فصلنامه پوست و زیبایی، سال نهم، شماره  عالقمند به جراحی زیبایی.
بیمار بر    -کیفیت ارتباط پزشک   ریتأث(. بررسی  ۱۳۹۷؛ مرادی، علیرضا؛ داورپسند، طاهره. )محمدخانی، شهرام ، محمدرضا؛  فرجامک ین .۳۵

، بهار  ۱مجله تحقیقات نظام سالمت، سال چهاردهم، شماره  .  تبعیت دارویی بیماران مبتال به پرفشاری خون مرکز قلب تهران
 .۱6-۱۱صص  ۱۳۹۷

مغزی   هایسیستم(. الگوی روابط ساختاری فعالیت  ۱۳۹6)  ؛ حاتمی، محمد.شهرام   محمدخانی،قنبری زرندی، زهرا؛ حسنی، جعفر؛   .۳6

فصلنامه اعتیاد پژوهی، شماره  رفتاری، احساس تنهایی، دشواری در تنظیم هیجان و وسوسه مصرف مواد در زنان سوءمصرف کننده.  
 . ۱۳۴-۱۰۷صص  ۱۳۹6، زمستان ۴۴

جعفر؛   .۳۷ حسنی،  زهرا؛  مهدی؛  شهرام طاهری،  )محمدخانی،  مودی.  مودی،  تبیین  ۱۳۹6؛  سبک    یهامؤلفه (.  شناختی  زندگی  روان 

کیفیمحورسالمت -۴۹۱صص    ۱۳۹6، زمستان  ۴مجله تحقیقات نظام سالمت، سال سیزدهم، شماره    .: یک مطالعه 
۹6۴ . 

ناز؛   .۳۸ پری  نائینی،  شهرام طیبی  محمدرضا.  محمدخانی،  عابدی،  مهدی؛  اکبری،  در ؛  تعهد  و  پذیرش  بر  مبتنی  درمان  اثربخشی 

به  پذیری روانانعطاف  مبتال  منفرد شناختی کودکان  و عملی: مطالعه مورد  کودک،  .  اختالل وسواس فکری  روان  فصلنامه سالمت 
 . ۱۰6-۹۱صص   ۱۳۹6، پاییز ۱2شماره 

بهاری، علی. ) محمدخانی، شهرام  .۳۹ ای  های افسردگی: نقش واسطههای دلبستگی و نشانه (. سبک ۱۳۹۶؛ اکبریان فیروزآبادی، مهسا؛ 

 . ۳2۰- ۳۳۵، پاییز صص ۳بالینی ایران، شماره  پزشکی و روانشناسی مجله روان نشخوار فکری. 
شهرام  .۴۰ سیدعلیمحمدخانی،  امیر؛  اعتمادی،  حمیده؛  سلیمانی،  اکبر؛  علی  کوهسار،  حدادی  )؛  سیداحمد.  پیش۱۳۹۶نقی،  بینی (. 

، بهار  2۱، شماره  6دوره  روانشناسی سالمت  .  HIVهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتال به عفونت  بر اساس مؤلفه   یآورتاب
 . ۱۱۵-۰۴۱، صفحه ۱۳۹6

علی؛   .4۱ بهاری،  مهسا؛  فیروزآبادی،  شهرام اکبریان  )محمدخانی،  سبک ۱۳۹۶.  رابطه  آسیب (.  و  والدین  فرزندپروری  کودکی های  های 

 . ۴۵- 2۵ صص ۱۳۹6، بهار ۴۹صلنامه خانواده پژوهی، شماره فها. سالی آنهای دلبستگی بزرگ شده فرزندان با سبک ادراک
(. مدل شناختی اضطراب در بیماران مبتال به سرطان: 1۳۹۶)  حمیدرضا.  آبادی،حسن  محمدخانی، شهرام؛، شکوه؛  ی عشریاثن .۴2

فراشناختی.   بهار  2۱فصلنامه روانشناسی سالمت، سال ششم، شماره  نقش متغیرهای شناختی و  - 66 صص   ۱۳۹6، 
۵۸  . 
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با  (.  ۱۳۹۵؛ حسنی، جعفر. )محمدخانی، شهرام دی، مرضیه؛  قبادزاده، سیمین؛ مسعو .۴۳ عوامل رفتاری، هیجانی و اجتماعی مرتبط 

  .  ۴۴-۱۳ صص ۱۳۹6، بهار ۱۳فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد، شماره . اعتیاد
های فرعی کودکان مبتال به اختالل نارسایی  (. مقایسه جانبی شدن در ریخت ۱۳۹۵. )محمدخانی، شهرام ، بهنوش،  حسنی، جعفر؛ الهی .۴۴

 .  26 ص۱۳۹۵، زمستان ۹فصلنامه سالمت روانی کودک، شماره فزون کنشی و بهنجار.  /  توجه
رفتاری و درمان با متادون در    -بررسی اثربخشی درمان شناختی(. 1۳۹۵محمدخانی، شهرام. )تورج پورنژدی، امیر؛ حسنی، جعفر؛   .4۵

مجله تحقیقات علوم رفتاری، سال چهاردهم، شماره    .شناختی افراد در حال پرهیزکیفیت زندگی، مقابله با ولع و پریشانی روان 
 . 44۳-4۳4 صص  ۱۳۹۵، ۴

(. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در رضایت زناشویی  ۱۳۹۵حسنی، جعفر. )  محمدخانی، شهرام؛پرواسی، آزاده؛   .۴6

،  26شناختی، سال هفتم، شماره  های روانو مدل  هاروش فصلنامه  شکنی همسر: مطالعه تک آزمودنی.  ان مواجه شده با پیمان زن 
 . ۱۰۴-۸۹ صص ۱۳۹۵زمستان 

(. مقایسه نظم جویی شناختی هیجان، سالمت عمومی، شیوه حل مسئله و ۱۳۹۵)  محمدخانی، شهرام.عظیمی، مریم، نوری، ربابه؛   .۴۷

و غیرمعتاد.   والدین معتاد  نوجوان دارای  شناختی، سال دهم،  فصلنامه پژوهش در سالمت روانعملکرد تحصیلی در دختران 
 . ۵۷-۴۴ (، صص ۳۹)پیاپی  ۳شماره 

مرضیه؛   .۴۸ مسعودی،  سیمین؛  شهرام قبادزاده،  )محمدخانی،  جعفر.  حسنی،  اعتیاد.  ۱۳۹۵؛  با  مرتبط  شخصیتی  و  خانوادگی  عوامل   .)

 . ۵۸-۳۵ ، پاییز ص ۱۱فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد، شماره 
ولوژی و شناختی مرتبط با (. مروری بر عوامل فیزی ۱۳۹۵؛ حسنی، جعفر. )محمدخانی، شهرام قبادزاده، سیمین؛ مسعودی، مرضیه؛   .۴۹

 .  ۱2۹-۱۱۱ صص ۱۳۹۵، بهار ۹فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد، شماره  اعتیاد. 
د در نوجوانان: نقش مستقیم و  (. مدل ساختاری مصرف موا۱۳۹۵؛ هاشمی نسب، محسن. )محمدخانی، شهرام قنبری زرندی، زهرا؛   .۵۰

- ۸۷ صص   ۱۳۹۵، تابستان ۳۸فصلنامه اعتیاد پژوهی، شماره شناختی، خانوادگی و اجتماعی. غیرمستقیم عوامل فردی، روان
۱۰2. 

رقیه  .۵۱ زاده،  شهرام   محمود  محمدخانی،  کمال ۱۳۹۵)  .و  بین  رابطه  در  شناختی  اجتناب  و  اضطراب  میانجی  نقش  و (.  منفی  گرایی 
 . ۷۳-۹4، ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱شناختی، سال بیست و سوم، شماره کاری. مجله دستاوردهای رواناهمال

دو فصلنامه  نشخوار فکری.    ایکاری تحصیلی: نقش واسطه گرایی و اهمال (. کمال۱۳۹۵. )محمدخانی، شهرام محمود زاده، رقیه و   .۵2
 .  ۱۳۴-۱2۵ صص ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۴روانشناسی بالینی و شخصیت، شماره 

مجله  دگی و اجتماعی در نوجوانان. (. رابطه مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوا۱۳۹۵رضایی، حسن. ) محمدخانی، شهرام؛ .۵۳
 . 262- 2۸۰خرداد و تیرماه،   2شماره   22دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. دوره 

های اضطراب واره درمانی هیجانی در کاهش نگرانی و عالئم و نشانه ؛ حسنی، جعفر. اثربخشی طرحمحمدخانی، شهرام خالقی، محمد؛   .۵۴

  ۱۳۹۵، تابستان  ۳۰فصلنامه روانشناسی بالینی، شماره  (: مطالعه تک آزمودنی.  DGAبیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر )
 .۵۵-۴۳صص 
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مهدی؛   .۵۵ شهرام؛اکبری،  )  محمدخانی،  فیروزه.  واسطه ۱۳۹۵ضرغامی،  نقش  بی (.  بین  ارتباط  تبیین  در  شناختی  آمیختگی  نظمی  ای 

روان مجله  فراتشخیصی.  عامل  یک  افسردگی:  و  اضطراب  با  ایران.  هیجانی  بالینی  روانشناسی  و  و    یپزشکروان مجله  پزشکی 
 .  2۹-۱۷ صص ۱۳۹۵، بهار ۸۴روانشناسی بالینی ایران، شماره 

بینی کننده پختگی هوش هیجانی به عنوان پیش   (.۱۳۹۵سالمی؛ لنگرودی آرمان؛ قاسمی؛ میترا؛ حکیم پور صبا. )  محمدخانی، شهرام؛ .۵6

 .  2۵-۹ صص ۱۳۹۵، بهار ۱۱فردی، سال پنجم، شماره  یهاتفاوت فصلنامه شخصیت و شناختی. روان
نظریه   – های مغزی رفتاری در اعتیاد به اینترنت: بر اساس (. نقش سیستم۱۳۹۵. )محمدخانی، شهرام فیاضی، مرتضی؛ حسنی؛ جعفر؛  .۵۷

 . ۱۱۹ ص ۱۳۹۵، تیر ۹۷مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم، شماره  تجدیدنظر شده حساسیت به تقویت.  
کننده  (. عوامل خطرساز و محافظت ۱۳۹۵؛ امیری، حمید؛ فخار، آفاق؛ حسینی، سپیده. )محمدخانی، شهرام جهان شاه لو، مرتضی؛   .۵۸

  ۱2۷بهار، صفحات    2سالمت اجتماعی، دوره سوم، شماره،  ی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان.  فردی، خانوادگی و اجتماع
 .۱۳۷تا 

های رورشاخ بر اساس نظام جامع  های کودکان شهری و روستایی به کارت (. مقایسه پاسخ۱۳۹۵. )محمدخانی، شهرام نوری، علی؛   .۵۹

 .  ۵۰-۳۷ صص ۱۳۹۵، بهار ۳۷شناختی، شماره فصلنامه پژوهش در سالمت روان اکسنر. 
(. رابطه مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان.  ۱۳۹۵؛ رضایی جمالویی، حسن )محمدخانی، شهرام  .6۰

 .  2۸۰-262 صص ۱۳۹۵، خرداد و تیر ۸۵مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، شماره 
گرایی و توجه  بت و منفی، کمال؛ حسنی، جعفر. )زیر چاپ(. نقش تشخیصی ترس از ارزیابی مثمحمدخانی، شهرام قدمپور، سمانه؛   .6۱

، صص  ۱، شمار  فصلنامه روانشناسی بالینیمعطوف به خود در افراد مبتال به اضطراب اجتماعی، پرخوری عصبی و افراد بهنجار.  
۱-۱2 . 

صیت  (. مقایسه نظم جویی هیجانی افراد مبتال به اختالل شخ۱۳۹۵)  .حسنی، جعفر؛ ارفعی، اصغرشهرام؛  ،  محمدخانیصبری، وحید؛   .62

، شماره  2۱مجله پزشکی قانونی ایران، دوره .  ۱۳۹۳پزشکی تبریز در سال  و افراد بهنجار بیمارستان روان   Iمرزی، اختالل دوقطبی  
 . ۳۰۳-۳۱۰، زمستان ۴

های شناختی و فراشناختی اضطراب در نوجوانان. بینی کننده(. پیش۱۳۹4آبادی، حمیدرضا. )حسن  محمدخانی، شهرام؛قادری، بیان؛  .6۳
 .26-۱۳، صص ۴سال هفتم، شماره  –مجله روانشناسی بالینی

  بینی آمادگی اعتیاد به های مذهبی و خودمهارگری در پیش گیری(. نقش جهت۱۳۹4طیبه یگانه و کبرا کریم پور. )  محمدخانی، شهرام؛ .6۴
 . 2۴۸-2۵۹مجله سالمت و مراقبت، سال هفدهم، شماره سوم، مواد. 

سامان؛   .6۵ پور،  شهرام؛صادق  )  محمدخانی،  فاطمه.  مهر،  پیش۱۳۹4آیت  فراشناختی، (.  باورهای  اساس  بر  وسواسی  عالئم  بینی 
 . ۳۹-۴۹، 2ماره پزشکی شناخت، سال دوم، ش مجله روانشناسی و روانپذیری و پرخاشگری نهفته در دانشجویان. مسئولیت

(. اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن  ۱۳۹4و تقی زاده، مریم. )  محمدخانی، شهرام؛نادری، یزدان؛ پرهون، هادی؛ نوری، ربابه؛   .66
دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم  های هیجانی زنان مبتال به اختالل افسردگی اساسی.  واره های افسردگی و طرح آگاهی بر نشانه 

 . ۱۸۱- ۱۹۰، مرداد و شهریور، ۴ (۱۹کرمانشاه، )پزشکی 
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(. اثربخشی درمان فراشناختی بر عالئم  ۱۳۹4حسنی، جعفر؛ پرهون، کمال. )  محمدخانی، شهرام؛شاکری، محمد؛ پرهون، هادی؛   .6۷
 . 2۵۳-26۵، 2؛ دوره ۹۴مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال افسردگی و کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی. 

علیرضا؛   .6۸ مرادی،  فاطمه؛  زاده،  شهرام رمضان  )محمدخانی،  مهارت۱۳۹۳.  آموزش  اثربخشی  کارکردهای  (.  در  هیجانی  تنظیم  های 
-۳۷، تابستان، صص  2فصلنامه روانشناسی شناختی، سال دوم، شماره  اجرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در نوجوانان در معرض خطر.  

۴۵. 
مجله دانشگاه علوم  های مصرف مواد و مشروبات الکلی در نوجوانان.  بینی کننده(. پیش۱۳۹۳حسن. )رضایی،    محمدخانی، شهرام؛ .6۹

 .۱-۹، ۴، 2حیدریه، پزشکی تربت
مهناز؛   .۷۰ )  محمدخانی، شهرام؛سربندی،  علیرضا.  بر  ۱۹۹۳مرادی،  آگاهی  ذهن  بر  مبتنی  پروری  فرزند  و  زایمان  برنامه  آموزش  اثر   .)

 .۳۷۵، زمستان، ص ۳۰نشریه علوم رفتاری، شماره زناشویی زنان باردار.  اضطراب بارداری و رضایت
جعفر؛   .۷۱ حسنی،  بهزاد؛  شهرام سلمانی،  )محمدخانی،  غالمرضا.  کرمی،  باورهای  ۱۳۹۳؛  در  فراشناختی  درمان  اثربخشی  ارزیابی   .)

 .۴2۸-۴۳۹، ۵، شماره ۱۸دوماهنامه فیض، دوره های بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر. فراشناختی، فرانگرانی و عالئم و نشانه 
های حل مسئله و (. مقایسه بین عوامل شخصیتی، سبک ۱۳۹۳؛ نوری ربابه. )محمدخانی، شهرام شاکری، محمد؛ عبدالله زاده، بیانه؛   .۷2

 . ۳2۹-۳۳۷(، 2)  6ی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالشده میان افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار. میزان استرس تجربه
(. رابطه باورهای فراشناختی و دشواری در تنظیم هیجان با اختالل استرس  ۱۳۹۳. )محمدخانی، شهرام مظلوم، مریم؛ یعقوبی، حمید؛   .۷۳

  .۱۰۵-۱۱۳ ،2، شماره ۸مجله علوم رفتاری، دوره پس از ضربه. 
شهرام  .۷۴ حسن محمدخانی،  و  ریحانه  شیخان،  )؛  حمیدرضا.  و  ۱۳۹۲آبادی،  خود  به  معطوف  توجه  اضطراب،  بر  توجه  آموزش  اثر   .)

 شناختی. مجله پژوهش در سالمت روان ها در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی. فراشناخت
ن اضطراب اجتماعی: یک کار (. توجه معطوف به خود در درما۱۳۹۲آبادی، حمیدرضا. )؛ حسنمحمدخانی، شهرام شیخان، ریحانه؛   .۷۵

 .۱2۰- ۱2۸، ۱۰6مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شده. آزمایی بالینی کنترل
آوری افراد مبتال به اچ.  های هیجانی در تابواره (. نقش طرح۱۳۹۲نقی، سید احمد. )؛ سلیمانی، حمیده و سید علیمحمدخانی، شهرام  .۷6

 . ۱-۱۰، ۳، مجله دانشگاه علوم پزشکی شاهرودای. وی. 
و   .۷۷ بهزاد؛ حسنی، جعفر؛ کرمی، غالمرضا   /   (. اثربخشی درمان فراشناختی در سندرم شناختی۱۳۹۲. )محمدخانی، شهرام سلمانی، 

مجله علوم رفتاری،  (.  GAD( بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر )CER( و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان )CASتوجهی )
 .2۴۵-2۵۴ ،2، شماره ۷دوره 

(. آزمون تجربی مدل فراشناختی نشخوار فکری و افسردگی در ۱۳۹۲آبادی، حمیدرضا. )؛ پورمند، نیلوفر؛ حسن محمدخانی، شهرام  .۷۸
 . ۱۸۵-2۰۷، ۳۰های نوین روانشناسی دانشگاه تبریز، پژوهش فصلنامهجمعیت غیربالینی. 

کاری  های ناکارآمد با اهمال واره (. بررسی رابطه بین طرح ۱۳۹۱ره. )؛ صادقی، زهمحمدخانی، شهرام محمد؛ بختیاری، مریم؛  بیگی، علی .۷۹
-۳۴،  ۹۷مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  و سالمت روان دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.  

26. 
یی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک در جو(. تأثیر آموزش مهارت نظم ۱۳۹۱. )محمدخانی، شهرام بابایی، زهرا؛ حسنی، جعفر و  .۸۰

 .۳۳-۴۱، ۳مجله روانشناسی بالینی، ی تک آزمودنی. ی افراد مبتال به سوءمصرف مواد مطالعه وسوسه 
(. رابطه باورهای فراشناختی، راهبردهای خودتنظیمی و هیجانات منفی با مصرف سیگار ۱۳۹۱. )محمدخانی، شهرام چی، فهیمه؛  قهوه  .۸۱

 . ۹۳-۱۰2، ۸۱مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، یان. در دانشجو 



رفتاری در    -(. فرا تحلیل اثربخشی درمان شناختی۱۳۹۱. )محمدخانی، شهرام اسدی، مسعود؛ شیرعلی پور، اصغر؛ شکوری، زینب؛   .۸2
 .۳۹6- 6۰۵، ۳زد، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یدرمان بیماران مبتال به اختالل وسواس. 

سنجی  (. بررسی ساختار عاملی و مشخصات روان ۱۳۹۱؛ محسن سعیدیان. )محمدخانی، شهرام خانزاده، مصطفی؛ ادریسی، فروغ؛   .۸۳
 .۹۱-۱۱۹، ۱۱مجله مطالعات روانشناسی بالینی. های هیجانی بر روی دانشجویان. واره مقیاس طرح 

های هویتی با رفتارهای  (. رابطه میان هوش هیجانی و سبک ۱۳۹۱. )دخانی، شهرام محمزاهدی، کمیل؛ شیبانی، فرشاد؛ روستایی، امین؛   .۸۴
 ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان. پرخطر. 

شهرام؛ .۸۵ حسن  محمدخانی،  ولی حمیدرضا  یعقوبی،  حمید  آشتیانی. آبادی،  فتحی  علی  امیدی،  عبدالله  پیروی،  حمید  رمضانی،  الله 
 ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان.شناختی دانشجویان. روان (. فرایند ساخت مقیاس رشد۱۳۹۱)

های مدارا با استرس و سطح  (. مقایسه سبک ۱۳۹۰. )محمدخانی، شهرام بیگی، علی؛ محمدی فر، محمدعلی؛ فراهانی، محمد نقی؛   .۸6
، 2۰اعتیاد پژوهشی سوءمصرف مواد،    فصلنامهدارنده متادون.  امیدواری بین اعضای انجمن معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگه 

۷۳-۵۵ . 
 . 2۰-۳6، ۱مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، (. شیوع مصرف مواد در نوجوانان ایرانی. ۱۳۹۰. )محمدخانی، شهرام  .۸۷
های  رفتاری مبتنی بر مهارت-درمانی شناختی(. مقایسه اثربخشی گروه ۱۳۹۰و صرامی، غالمرضا. )  محمدخانی، شهرام قربانی، طاهره؛   .۸۸

فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوءمصرف مواد،  ای و نگهدارنده درمان با متادون در بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و پیشگیری از عود.  مقابله
۱۷ ،۷۴-۵۹ . 

پروین؛   .۸۹ رقیه؛ کدیور  قلیان، مشروبات  ۱۳۹۰؛ صرامی، غالمرضا. )دخانی، شهرام محمعالیی خرائم،  (. میزان شیوع مصرف سیگار، 
 . ۹۹-۱۰۴، ۱۸فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوءمصرف مواد، الکلی و مواد مخدر و محرک در میان دانش آموزان دبیرستانی. 

ش تشخیصی کیفیت زندگی و امیدواری (. نق ۱۳۹۰؛ محمدی فر، محمدعلی. )محمدخانی، شهرام بیگی، علی؛ فراهانی، محمد نقی؛  .۹۰
 .۷۵-۸۴، ۳فصلنامه روانشناسی بالینی، دارنده متادون. در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگه 

ای باورهای فراشناختی. زا از اینترنت: نقش واسطه های منفی و استفاده آسیب(. هیجان۱۳۹۰و ظفر پناهی، مسعود. )  محمدخانی، شهرام  .۹۱
 . ۳۴-۴6، ۵شناختی، هش در سالمت روانفصلنامه پژو

(. مقایسه تشخیصی کیفیت زندگی و سبک زندگی در معتادان گمنام و ۱۳۹۰. )محمدخانی، شهرام بیگی، علی؛ فراهانی، محمد نقی؛   .۹2
 . ۱-۱۱، ۵شناختی، پژوهش در سالمت روان دارنده متادون. معتادان تحت درمان نگه 

مطالعات روانشناسی  (. کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی: مفاهیم مستقل یا وابسته؟  ۱۳۹۰)  .محمدخانی، شهرام فراهانی، محمد نقی؛   .۹۳
 .۱۵۴-۱۳۷، ۱بالینی 

ریحانه،   .۹۴ شهرام درگاهیان،  )محمدخانی،  جمال.  شمش،  و  جعفر  حسنی،  باورهای  ۱۳۹۰؛  بهبود  بر  فراشناختی  درمان  اثربخشی   .)
 . ۸۱-۱۰۳، ۳فصلنامه مطالعات بالینی دانشگاه عالمه، ک آزمودنی. ی تفراشناختی، نشخوار فکری و عالئم افسردگی: مطالعه

(. مدل علی روابط هیجان منفی، باورهای مرکزی، باورهای مرتبط با  ۱۳۹۰الله فرزاد. )؛ صادقی، نگار؛ فرزاد، ولی محمدخانی، شهرام  .۹۵
 . ۱۵۹-۱۸۵، 2۳ای نوین روانشناسی، هفصلنامه پژوهش انگیز و تنظیم هیجان با بازگشت به مصرف مواد. مواد، عقاید وسوسه

ای و متغیرهای جمعیت شناختی در کیفیت زندگی معلمان های مقابله(. نقش سبک ۱۳۹۰؛ فراهانی، محمد نقی. )محمدخانی، شهرام  .۹6
 . 2۵-۳۵، 2شناختی، فصلنامه پژوهش در سالمت روانتهران. 
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آوری و اعتیاد به اینترنت. سومین کنگره  ای، تابهای مقابله بستگی، مهارتهای دل(. سبک ۱۳۸۹. )محمدخانی، شهرام خرم، شیما و   .۹۸
 دو فصلنامه روانشناسی معاصر. روانشناسی. 

ی نخستین کنگره شده در نخستین کنگره آموزی. مقاله ارائه های دانش(. پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط ۱۳۸۹. )محمدخانی، شهرام  .۹۹
 .۷-۳۰بخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان یشگیری اولیه از اعتیاد استان تهران. علمی پ

فروغ؛   .۱۰۰ شهرام ادریسی،  )محمدخانی،  محسن.  اصل،  سعیدیان  مصطفی؛  خانزاده،  رابطه ۱۳۸۹؛  حمایت  (.  میزان  ابعاد  بین  ی 
 . سومین کنگره روانشناسی. دو فصلنامه روانشناسی معاصرشده و ابعاد ادراک درد در سالمندان. اجتماعی ادراک

شده در سالمندان مبتال به  ادراک(. مقایسه حمایت اجتماعی  ۱۳۸۹؛ خانزاده، مصطفی. )محمدخانی، شهرام سعیدیان اصل، محسن؛   .۱۰۱
 سومین کنگره روانشناسی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر.درد مزمن و سالمندان گروه کنترل. 

های ناکارآمد در اضطراب اجتماعی. سومین  (. نقش باورهای فراشناختی و نگرش ۱۳۸۹نوروز پور، مرضیه. )محمدخانی، شهرام؛   .۱۰2
 شناسی معاصر. دو فصلنامه روانکنگره روانشناسی. 

(. مدل روابط علی عواملی خانوادگی و فردی ۱۳۸۹؛ صرامی، غالمرضا. )محمدخانی، شهرام عالیی خرائم، رقیه؛ کدیور پروین؛   .۱۰۳
 . ۱۳۷-۱۵6، 2توسعه روستایی، در مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای کرج. 

های فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با اضطراب صفت.  (. بررسی رابطه بین باور۱۳۸۹و مظلوم، مریم. )  محمدخانی، شهرام  .۱۰۴
 . 2۳-۳2، ۵روانشناسی معاصر، دو فصلنامه 

(. رابطه باورهای وسواسی و باورهای فراشناختی با شدت عالئم وسواس فکری  ۱۳۸۹اصغر. )و فیروزی، علی  محمدخانی، شهرام  .۱۰۵
 .شجویان پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانو عملی در دانشجویان. 

شهرام  .۱۰6 )  محمدخانی،  صبا.  حسنوندی،  طرح ۱۳۸۹و  رابطه  سبک واره(.  و  اولیه  ناسازگارانه  دلهای  در  های  افسردگی  با  بستگی 
 پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.دانشجویان. 

ورخویی و برونگرایی شخصیت.  های دلبستگی با ابعاد روان رنج(. ارتباط سبک ۱۳۸۹. )محمدخانی، شهرام خانزاده، مصطفی و   .۱۰۷
 پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. 

و   .۱۰۸ فرشته  شهرام بخشیان،  )محمدخانی،  همه۱۳۸۹.  دانشجویان(.  در  روانی  اختالالت  سراسری  گیرشناسی  سمینار  پنجمین   .
 بهداشت روانی دانشجویان.

شده در نخستین  مقاله ارائه وادگی مصرف مواد در نوجوانان.  ی خان(. عوامل خطرساز و حفاظت کننده۱۳۸۸. )محمدخانی، شهرام  .۱۰۹
 .۱2۹-۱۳۹بخشی، ی کشوری پیشگیری از سوءمصرف مواد، تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توان کنگره 

با کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی ۱۳۸۸؛ جوکار، فرهاد. )محمدخانی، شهرام فراهانی، محمد نقی؛   .۱۱۰ بین رضایت از زندگی   (. رابطه 
 . ۵-۱۴، ۸شناختی، فصلنامه پژوهش در سالمت روان معلمان شهر تهران. 

با عالئم وسواسی در جمعیت غیر ۱۳۸۸و فرجاد، مریم. )  محمدخانی، شهرام  .۱۱۱ باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر  (. رابطه 
 .۳۵-۵۱، ۳فصلنامه روانشناسی بالینی، بالینی. 

  ؛ جزایری، علیرضا؛ محمدخانی، پروانه؛ رفیعی، حسن و قاضی طباطبایی، محمود. ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه محمدخانی، شهرام  .۱۱2
 فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت.عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد. 

های  پژوهش(. عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف الکل، سیگار و سایر مواد در نوجوانان کشور. مجله  ۱۳۸۷)  محمدخانی، شهرام. .۱۱۳
 .۳۷-6۴، ۱2تربیتی دانشگاه عالمه، 



فصلنامه  ای با سالمت عمومی دانشجویان.  های مقابله(. بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک ۱۳۸۷) قره رقیه.  و باش   محمدخانی، شهرام  .۱۱۴
 . ۳۸-۵۰، ۵شناختی، پژوهش در سالمت روان 

شهرام  .۱۱۵ )محمدخانی،  محمود.  طباطبایی،  قاضی  و  حسن  رفیعی،  پروانه؛  محمدخانی،  علیرضا؛  جزایری،  آموزش ۱۳۸۷؛  اثر   .)
 .۱2۵-۱۵۰، ۷فصلنامه رفاه اجتماعی، جی مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر. های زندگی بر عوامل میان مهارت

(. مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر مستقیم و غیرمستقیم عوامل فردی ۱۳۸۶. )محمدخانی، شهرام  .۱۱6
 . ۵-۱۷، 6شناختی، فصلنامه پژوهش در سالمت روان و اجتماعی. 

 . ۱6۸-۱۴۷، 6فصلنامه رفاه اجتماعی، اجتماعی مؤثر در فرار دختران از خانه.  –(. عوامل روانی ۱۳۸۶. )م محمدخانی، شهرا  .۱۱۷
شهرام  .۱۱۸ )محمدخانی،  محمود.  طباطبایی،  قاضی  و  حسن  رفیعی،  پروانه؛  محمدخانی،  علیرضا؛  جزایری،  و ۱۳۸۶؛  مستقیم  اثر   .)

دو فصلنامه روانشناسی معاصر  های فردی و اجتماعی بر مصرف مواد.  ندیغیرمستقیم نگرش نسبت به مصرف مواد، کانون کنترل و توانم
 . ۳-۱۰، ۳انجمن روانشناسی ایران، 

مجله ساله شهر تهران.    ۷-۱۵گیرشناسی مشکالت رفتاری دانش آموزان  (. بررسی همه ۱۳۸4؛ اسکندری، حسین. )محمدخانی، شهرام  .۱۱۹
 . ۷۱-۹2، 2های تربیتی دانشگاه عالمه، پژوهش

مهارت۱۳۸۱)  محمدخانی، شهرام. .۱2۰ آموزش  از طریق  مواد  سو مصرف  از  پیشگیری  نظریه، روش (.  زندگی:  یافته های  و  های ها 
 .۷مه پیام مشاور شماره فصلناتجربی. 

 .۴فصلنامه پیام مشاور. شماره (. مداخله در بحران. ۱۳۸۰. )محمدخانی، شهرام  .۱2۱
 .2نظریه شناختی وسواس. فصلنامه پیام مشاور. شماره (. ۱۳۷۸. )محمدخانی، شهرام  .۱22

 
 های منتشر شده کتاب

 
 ترجمه

(. ۱۳۹۹،  و همکاران  )ترجمه شهرام محمدخانی.  درمانی بافتاری  هوار طرح (.  ۲۰۱۸. )رابرت بروکمنو    بروس استیونز،   اکهارد رودیگر  .۱
 )زیرچاپ(  سینا.انتشارات ابن 

(.  ۱۳۹۸،  و الیاس اکبری  شهرام محمدخانی)ترجمه    . درمانیعلم زوج و خانواده (.  ۲۰۱۸. )جان ام. گاتمن و جولی شوارتز گاتمن  .۲
 سینا. انتشارات ابن 

 سینا. (. انتشارات ابن۱۳۹۸،  امین زادهو محمد    دکتر شهرام محمدخانی)ترجمه    زوج درمانی شناختی رفتاری.(.  ۲۰۱۵مایکل، وورل. ) .۳
 و محمد خالقی و همکاران،   شهرام محمدخانی. )ترجمه  درمان شناختی رفتاری فرایند مدار(.  ۲۱۰۸هافمن، استفان و استیون، هیز. ) .4

 سینا. (. انتشارات ابن۱۳۹۸
 ، الیاس اکبری و محمد خالقی،شهرام محمدخانی. )ترجمه  درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی(.  ۲۰۱۶مک کی، متیو؛ وست، آپریلیا. ) .۵

 سینا. (. انتشارات ابن۱۳۹۷
س  .۶ آکسیسنفرای د،  مونهیچاپارا  رد کو  است  و  گریهارد  )ونسیبروس  درمان طرح(.  ۲۰۱۵.    ی برا  یاربرد ک   ی)راهنما  هازوج  یبرا   یواره 

 ، انتشارات ابن سینا.شهرام محمدخانیو  یمیسل یهاد ،زادهیعلیحاج یبرک . ترجمه (ینیمتخصصان بال
، محمدخانیشهرام  . ترجمه  اجباری در کودکان  -رفتاری اختالل وسواسی-درمان شناختی(.  ۲۰۰۹وایت، پولی و ویلیامز، تیم. ) .۷

 سینا. (. انتشارات ابن۱۳۹۷محمد درهرج و فاطمه آیت مهر )
 سینا. (. انتشارات ابن ۱۳۹۷و محمد درهرج ) شهرام محمدخانی. ترجمه شناخت درمانی هیجان مدار(. ۲۰۱۰پاور، مایک. ) .۸



بر پذیکپارچه(.  ۲۰۰۸سیاروچی، جوزف؛ بی لی، آن. ) .۹ دکتر . )ترجمه  یرش و تعهدسازی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی 
 سینا. (. انتشارات ابن۱۳۹۶و حامد عبدالله پور،  شهرام محمدخانی

(. انتشارات ۱۳۹۶و محمد خالقی،    دکتر شهرام محمدخانی)ترجمه    هیجان در درمان: از علم تا عمل.(.  ۲۰۱۶هافمن، استفان. ) .۱۰
 سینا. ابن

. )ترجمه دکتر هایی برای بالینگرانرفتاری: تکنیک -یجان در درمان شناختیپرداختن به ه(. ۲۰۱۵کی، دین. )توما، سی. ناتان و مک  .۱۱
 (. انتشارات ارجمند.۱۳۹۵، امیر اعتمادی، مالک بسطامی، محمد خالقی، زهرا گلی و الیاس اکبری، شهرام محمدخانی

ین انتخاب: مدل شناختی    (.۱۳۹۳سوفرانوف، کیت؛ دالگلیش، لن؛ کاسکی، رابرت. ) .۱۲ .  برای خودکشی و خطرجویی نوجوانانبدتر
 و قدرت عابدی. انتشارات الماس البرز. شهرام محمدخانی  دکتر

شهرام  . ترجمه  سازی رفتاری برای درمان افسردگیراهنمای عملی فعال (.  ۲۰۱۰مارتل، ک. آر؛ دیمیدجیان، سونا؛ و هرمندان، رات. ) .۱۳
 سینا. ت ابن (. انتشارا۱۳۹۲، محمد درهرج و بهزاد سلمانی )محمدخانی

نیکوالس. ) .۱4 تاریر،  شهرام . ترجمه  درمان شناختی رفتاری اعتیاد(.  ۲۰۰۶کوئیمسیدز، کریستوس؛ رینولدز، مارتینا؛ دراموند، کولین؛ 
 (. انتشارات دانژه. ۱۳۹۲قدرت عابدی )محمدخانی، 

و همکاران. ) .۱۵ ترجمه شهرام محمدخانیمهارت(.  ۲۰۰۶مک کی  زناشویی.  انتشارات ۱۳۹۶ی )، قدرت عابدهای زندگی  تهران   .)
 سینا. ابن

(. )چاپ دوم(. تهران، انتشارات ۱۳۹۰)  شهرام محمدخانی. ترجمه  درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی(.  ۲۰۰۹آدریان، ولز. ) .۱۶
 سینا. ابن

انتشارات  (. )چاپ بیستم(. تهران،  ۱۳۹۶)  شهرام محمدخانی. ترجمه  های زندگیمجموعه کامل مهارت(.  ۱۹۹۹کلینکه، کریس. ) .۱۷
 رسانه تخصصی.

(. )چاپ پنجم(. تهران، انتشارات طلوع  ۱۳۹۰)  شهرام محمدخانی. ترجمه  های مصاحبه و مشاورهتکنیک (.  ۱۹۹۸اوکان، باربارا. ) .۱۸
 دانش.

 شهرام محمدخانی. ترجمه عباس بخشی پور و رفتاری سوءمصرف مواد -راهنمای عملی درمان شناختی(. ۱۹۹۸کارول، کاتلین. ) .۱۹
 تهران، انتشارات اسپند هنر.  (.۱۳۸۲)

 شهرام محمدخانی. ترجمه  نقش مربیان و معلمان در پیشگیری از کودک آزاری و غفلت از کودکان(.  ۱۹۹۶برودهرست، دایان. ) .۲۰
 وپرورش. (. اداره کل مشاوره و بهداشت مدارس وزارت آموزش ۱۳۸۰)
 

  تألیفات:  
 اعتیاد با تمرکز بر مدرسه. ستاد مبارزه با مواد مخدر. (. پیشگیری اولیه از ۱۳۹۱. )محمدخانی، شهرام  .۱
(. مشکالت روانی و رفتاری دانش آموزان: شناسایی و مداخله. تهران، انتشارات ورای  ۱۳۹۱زاده، ناهید. )و ابراهیم   محمدخانی، شهرام  .۲

 دانش.
 نواده. ستاد مبارزه با مواد مخدر.(. پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خا۱۳۹۱و نوری، ربابه. ) محمدخانی، شهرام  .۳
های زندگی اجتماعی در مدرسه: ارتقای سالمت با تمرکز بر آموزش مهارت  -ی توانمندسازی روانی (. برنامه۱۳۹4. )محمدخانی، شهرام  .4

 به دانش آموزان در معرض خطر. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و ستاد مبارزه با مواد.
(. راهبردهای پیشگیری از سوءمصرف مواد در دانش آموزان در معرض خطر شناسایی، ارزیابی و مداخله. ۱۳۹۳. )رام محمدخانی، شه .۵

 دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و ستاد مبارزه با مواد. 
عاونت سالمت وزارت  (. راهنمای پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد. م ۱۳۸4و همکاران. )  محمدخانی، شهرام بخشی پور، عباس،   .۶

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد.
شهرام  .۷ )محمدخانی،  برنامه۱۳۸4.  برنامه (.  دفتر  مدرسه.  رشدی  مشاوره  و  راهنمایی  جامع  وزارت  ی  مشاوره  و  فرهنگی  امور  ریزی 

 وپرورش. آموزش 



 گیری )ویژه دانش آموزان، معلمان و والدین(. تهران: طلوع دانش. تصمیم های حل مسئله و (. مهارت۱۳۸۳. )محمدخانی، شهرام  .۸
 مندی )ویژه دانش آموزان، معلمان و والدین(. طلوع دانش. های جرأت(. مهارت۱۳۸۳) محمدخانی، شهرام. .۹

 تهران: طلوع دانش.  (. آشنایی با مشکالت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان )ویژه معلمان و والدین(. ۱۳۸۳. )محمدخانی، شهرام  .۱۰
های آموزش آن )ویژه معلمان، والدین و مدرسان(. های زندگی و روش (. آشنایی با مهارت۱۳۸۳و موتابی، فرشته. )  محمدخانی، شهرام  .۱۱

 ریزی کشور. وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش دفتر برنامه 
یشگیری از خودکشی نوجوانان و جوانان: راهنمای عملی برای معلمان، مشاوران و کارشناسان بهداشت (. پ۱۳۸۱. )محمدخانی، شهرام  .۱۲

 روان. انتشارات ورای دانش. 
های زندگی ویژه دانشجویان:  (. آموزش مهارت۱۳۸۵زاده عطوفی، مهرداد. )؛ فتی، الدن؛ موتابی، فرشته؛ و کاظممحمدخانی، شهرام  .۱۳

 نشر دانژه.  کتاب راهنمای مدرس. تهران:
ریزی امور اجتماعی دانش آموزان. دفتر برنامه   – (. راهنمای تشخیص مشکالت روانی  ۱۳۸۵زاده، ناهید. )و ابراهیم   محمدخانی، شهرام  .۱4

 وپرورش.فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش 
 (. مهارت خودآگاهی و همدلی. )ویژه دانشجویان. تهران: نشر دانژه(. ۱۳۸۵. )محمدخانی، شهرام  .۱۵

 
 

 های پژوهشیطرح 
شهرام  .۱ حسنمحمدخانی،  حمیدرضا  ولی ،  )آبادی،  رمضانی.  روان ۱۳۹۳الله  پختگی  مقیاس  استانداردسازی  و  ساخت  شناختی  (. 

 دانشجویان. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
نوجوانان به مواد مخدر صنعتی در استان بوشهر و ارائه راهکارهای پیشگیری  (. علل گرایش  ۱۳۹۱؛ اسدی، مسعود. )محمدخانی، شهرام  .۲

 انتظامی از آن. نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران. 
های زندگی برای نوجوانان در معرض خطر مصرف مواد. دفتر مقابله  ی آموزش مهارت(. اعتباربخشی برنامه ۱۳۸۹. )محمدخانی، شهرام  .۳

 ملل متحد در ایران.با جرم و مواد سازمان 
اجتماعی دانش آموزان در معرض خطر سوءمصرف مواد.   -ی توانمندسازی روانی(. طراحی و تدوین برنامه ۱۳۸۸. )محمدخانی، شهرام  .4

 دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران. 
منظور شناسایی حفاظت کننده مصرف مواد به ی عوامل خطرساز و  (. ساخت و استانداردسازی پرسشنامه۱۳۸4. )محمدخانی، شهرام  .۵

 دانش آموزان در معرض خطر سوءمصرف مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران. 
وپرورش نظری و  (. عوامل مؤثر در فرار دختران از خانه و نقش مدرسه در پیشگیری از آن. معاونت آموزش ۱۳۸۳. )محمدخانی، شهرام  .۶

 .مهارتی
سال شهر تهران. معاونت پرورشی    ۷-۱۵گیرشناسی مشکالت رفتاری دانش آموزان دختر و پسر  (. همه ۱۳۷۹. )محمدخانی، شهرام  .۷

 وپرورش. وزارت آموزش 
های ناکارآمد در افراد مستعد افسردگی. انستیتو  سازی نگرش (. بررسی تجربی اثر القای خلق منفی بر فعال ۱۳۷۹. )محمدخانی، شهرام  .۸

 زشکی تهران. پروان
بر (. مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر آموزش مهارت۱۳۸۵. )محمدخانی، شهرام  .۹ های زندگی 

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

 راهنمایی رساله دوره دکتری
و    (یفیکمطالعه    کسرطان پستان )ب  یگر نهیموثر بر عدم خود معا  یروان شناخت  یهامولفهمدل    یاب یو ارز   ی. طراحادبحسین   .1

 رساله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی. اقدام. یبرا  ییاهنهابر نش یرانه مبتنیشگیمداخله پ یاجرا 



 یروانشناخت  یجان در سازگار یار آمد هکبر    یبا درمان مبتن  کیالسک  یرفتار   -  یسم اثر درمان شناختیانکم  یبررس  مریم مظلوم. .۲
انعطاف پذ بر اساس نقش  ادرا   هاارزش بر ارزش    ی ، عمل مبتنیو شناخت  ی جانیه  یر یزنان مبتال به سرطان  رساله  .  یمار یب  کو 

 دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.

سادات رسولی. .۳ پرداز (.  1۳۹۹)  سمیرا  به  یاعت  یمفهوم  سالمت.   .ی فیکمدل    کیارائه    یروابط عاطف اد  روانشناسی  دکتری  رساله 
 دانشگاه خوارزمی.

یکس درمان مبتنی بر پذیرش و پاینونهال، سامان.   .4 بندی برای رفتارهای مرتبط با سالمت در جامعۀ انطباق فرهنگی پروتکل ماتر
 رساله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی. مبتالیان به چاقی.یافته در ایرانی و بررسی اثربخشی اّولیۀ پروتکِل انطباق

رساله دکتری شخصیتی، شناختی و هیجانی.    یهامؤلفهطراحی و آزمون مدل سالمت جنسی مبتنی بر  (.  ۱۳۹۸)قبادزاده، مریم.   .۵
 روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی. 

. رساله دکتری  بیماری دیابت در نوجوانان و طراحی مقدماتی پروتکل مبتنی بر آن  ی تیر ی خود مدمدل یابی  (.  1۳۹8)امیری، پرستو.   .۶
 روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی. 

مهربانی در بهبود کارکردهای اجرایی -، آموزش شناختی و مراقبه عشقیچند مثالمقایسه کارایی آموزش  (.  1۳۹8)  اعتمادی، امیر. .۷
 اله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.رس شناختی سالمندان. و بهزیستی روان

وری کنندگی راهبردهای تنظیم هیجان و خود مراقبتی در رابطه بین بهره ای یا تعدیلبررسی نقش واسطه (.  1۳۹۷)  کلهری، سارا. .۸
مت. دانشگاه  رساله دکتری روانشناسی سالشغلی پرستاران و رضایت و خستگی مبتنی بر شفقت، فرسودگی شغلی و استرس ثانویه.  

 خوارزمی.
داری شناختی مؤثر در پایداری کاهش وزن: نقش خودکارآمدی، سیستم انگیزشی، خویشتن یابی عوامل روانمدل  رمضانی، مریم. .۹

 رساله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.بینانه، تصویر بدنی و راهبردهای تنظیم هیجان. غذایی، انتظارات واقع
یستی1۳۹۷)  موحدی، معصومه. .۱۰ شناختی با بیماری سرطان سینه بعد از درمان: نقش  اری رواناجتماعی سازگ-روانی-(. الگوی ز

یستی. باورهای مرتبط با بیماری، راهبردهای مقابله  رساله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.ای و عوامل ز
دی و خانوادگی و عوامل محافظ و خطرساز فر   یآور تاب( در  SFPاثربخشی برنامه تقویت خانواده )(.  1۳۹۷)  پایدار، مسعود. .۱۱

 رساله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر. 
  - های بیماری و ارتباط پزشک(. تبعیت درمانی در بیماران مبتال به فشارخون باال: نقش شناخت1۳۹۷)  فرجام.محمدرضا نیک  .۱۲

 رساله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.بیمار. طرح آمیخته. 
 
 های دوره کارشناسی ارشد نامهراهنمایی پایان 
  

تعدی   یانجینقش م(.  ۱۳۹۸الهه زمانی ) .۱ تنظ  یهافراشناخت  ینندگکل  یا  با خواب،  در  بافنده    یشناخت  کجان وسب یم هیمرتبط 
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان   ان.یدانشجو  ت خواب دریفیکو  ین روان رنجور یب ارتباط

و    ی رار شونده منفکار ت ک، افیجانیه  یمی، بد تنظیو اضطراب: نقش عاطفه منف  یافسردگ  یصیمدل فراتشخ(.  ۱۳۹۸فراز عطار. ) .۲
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان . یجانیه یاعتبار ساز  یب

۳. ( پور.  نیری  اهمالپیش  (.۱۳۹۷مژگان،  مؤلفهبینی  اساس  بر  انعطافکاری  روانهای  و پذیری  شناختی  آمیختگی  شناختی، 
 تهران.نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی . پایانهای شخصیارزش



غیر مستقیم باورهای مثبت و منفی درباره نگرانی،    هیجانی نگرانی نقش مستقیم و  شناختی و  یهامؤلفه(.  ۱۳۹۷قزلو، فاطمه. ) .4
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. . پایانعاطفی هایسبک انعطاف پذیری هیجانی و 

شفقت به خود و تحمل پریشانی در رابطه بین عالئم افسردگی و درد ادراک شده در بیماران با    ای(. نقش واسطه ۱۳۹۷جوادی، سارا. ) .۵
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.درگیری دیسک کمری. پایان

ی فکار خودکشی با و بدون سابقه راهبردهای تنظیم هیجان و کنترل شناختی در افراد افسرده دارای ا (.  ۱۳۹۶عبدالله پور، حامد. ) .۶
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان اقدام به خودکشی. 

. نقش تصویر بدنی، حساسیت به طرد، تنظیم هیجان و نظارت فراشناخت در اضطراب اجتماعی نوجوانان(.  ۱۳۹۵یعقوبی سعید. ) .۷
 بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامه کارشناسی ارشد روانشناسیپایان

۸. ( آیدا.  اختالالت (.  ۱۳۹۵محمودی،  در  تنظیم هیجان ضمنی  و  اجتماعی ضمنی  تشخیصی خودپنداره ضمنی، شناخت  نقش 
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان . Bشخصیت خوشه 

۹. ( زهره.  درون  (.۱۳۹۵کاظمی  مشکالت  در  مادران  دلبستگی  سبک  و  هیجان  تنظیم  راهبردهای  بروننقش  و  یز  نوجوانان. ر یز    ر
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان

 نوجوانان  بینی نگرانی(. نقش باورهای فراشناختی، عدم تحمل بالتکلیفی و حل مسئله اجتماعی در پیش ۱۳۹۵افروزپور سعید. ) .۱۰
  1۰بررسی تأثیر هیجان موسیقی لوندرتاون و نسخه تغییر فرکانس یافته این موسیقی در کودکان پسر    (.۱۳۹۵محمدعلی پور ژاله. ) .۱۱

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. پایان  ساله. 1۲تا 
سنجی آزمون دلبستگی و نگرانی در جمعیت کودکان  های روانژگی انطباق استانداردسازی و بررسی وی(.  ۱۳۹۵)  ارجمند فتانه. .۱۲

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. پایان ایرانی. 
۱۳. ( سادات.  الهه  زاده  ویژگی  (.۱۳۹4رضوی  ساختاری  ادراکروابط  اجتماعی  حمایت  شخصیتی،  مهارتهای  و  ذهن  شده  های 

گاهی با میزان درد تجرب  نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایان شده توسط بیماران سرطانیه آ
های دلبستگی با  ای راهبردهای هیجان در رابطه بین باورهای فراشناختی و سبکنقش واسطه  (.۱۳۹4سعیدآبادی نسیبه. ) پناهزدانی .۱4

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانروان رفتارهای پرخطر فرزندان نوجوان جانبازان اعصاب و
یکورس بر بهبود تعامل والد    (.۱۳۹4)  سفید فایزه. .۱۵ کودک و کاهش عالیم    –اثربخشی آموزش مادران مبتنی بر رویکرد آدلر _ در

 شناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامه کارشناسی ارشد روان. پایان ای کودکان دبستانیاختالل نافرمانی مقابله
زا از فضای  ی آسیب بینی استفادهبررسی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و اضطراب اجتماعی در پیش (.  ۱۳۹4)  علی عظیمی. .۱۶

 تهران. نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی . پایانمجازی در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی
۱۷. ( الهه.  جستی  باب  ارزش  (.۱۳۹4اسالمی  صمیمیت  نقش  در  هیجان  شناختی  جویی  نظم  راهبردهای  و  پذیرش  شخصی  های 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان متأهل.  زناشویی زنان
ن(.  ۱۳۹4)  پرواسی آزاده. .۱۸ زنان    شخوار فکری، افسردگی و رضایت زناشوییاثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایانشکنی همسر. مواجه شده با پیمان
۱۹. ( مرضیه.  مهارت  (.۱۳۹4اسماعیلیان  اجتماعینقش  اضطراب  در  اضطراب  به  حساسیت  و  هیجان  تنظیم  گاهی،  آ ذهن   های 

ر  الگوی  به  مهارتنوجوانان  ساختاری  بهوابط  حساسیت  و  هیجان  تنظیم  گاهی،  آ ذهن  نوجوانان  های  اجتماعی  . اضطراب 
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان

الت اختال  درمانی کودک محور در عالئمکودک و بازی  –مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد    (.۱۳۹4)   مقصودی آیدا. .۲۰
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایاناضطرابی و افسردگی کودکان دبستانی و خودکار آمدی والدین

( در بهبود عالئم  MCT( و درمان فراشناختی )ESTواره هیجانی )مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر طرح (.  ۱۳۹۳محمد خالقی. ) .۲۱
طرح  فراگیرهاوارهاضطرابی،  اضطراب  اختالل  به  مبتال  بیماران  نگرانی  با  مرتبط  فراشناختی  باورهای  و  هیجانی  پایان ی  نامه  . 

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.



بیماران  های شناختی، مشکالت تنظیم هیجانی و راهبردهای نظم جویی شناختی بین  مقایسه سوگیری(.  ۱۳۹۳وحید صبری. ) .۲۲
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. . پایان دارای اختالل شخصیت مرزی و اختالل دوقطبی

یابی مثبت و منفی، کمال(. ۱۳۹۳سمانه قدم پور. ) .۲۳ گرایی و توجه معطوف به خود در اختالل اضطراب  نقش تشخیصی ترس از ارز
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان  اجتماعی و اختالل پرخوری.

.  مدل فراشناختی خیانت زناشویی: نقش باورهای فراشناختی مثبت و منفی، نشخوار فکری و نگرانی(.  ۱۳۹۳فاطمه رضوانی. ) .۲4
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان

بینی رضایت زناشویی  های حل تعارض در پیشهای ناسازگار اولیه و سبکوارهزدگی، طرح نقش دل (.۱۳۹۳ارغوان کبریت چی. ) .۲۵
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. . پایانهای جوانزوج

ت، حس انسجام و راهبردهای ای معنویشده و وابستگی به مواد در زنان: نقش واسطه سترس ادراک(. ا۱۳۹۳معصومه فرنام نیا. ) .۲۶
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. . پایانتنظیم هیجان

.  بینی کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطانبررسی نقش باورهای فراشناختی و نشخوار فکری در پیش(.  ۱۳۹۳نفیسه منزوی. ) .۲۷
 روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.نامه کارشناسی ارشد پایان

گاهی بر اضطراب بارداری زنان باردار و مؤلفه(.  ۱۳۹۳مهناز سربندی. ) .۲۸ های اثر آموزش برنامه زایمان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آ
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایان شناختی مرتبط با آنروان

اهمالای نشخوار فکری و اجتناب شناختی در رابطه بین کمالنقش واسطه(.  ۱۳۹۲محمودزاده. )  رقیه .۲۹ پایانکاری گرایی و  نامه  . 
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

. های تهرانویان دانشگاهشناختی با سوءمصرف مواد در دانشجواره هیجانی و پختگی روانرابطه طرح(.  ۱۳۹۲هومان فریدون فر. ) .۳۰
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان

۳۱. ( سعیدی.  دانشجویان(.  ۱۳۹۲سارا  در  اینترنت  به  اعتیاد  اجتماعی  روانی  پیامدهای  و  شیوع  پایان میزان  ارشد  .  کارشناسی  نامه 
 روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. 

کاربردپذیری مدل شناختی اضطراب در بیماران سرطانی: نقش عدم تحمل ابهام، اجتناب شناختی، (.  ۱۳۹۳. )یرعشیاثنشکوه   .۳۲
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان باورهای فراشناختی و نگرانی. 

ها، باورهای ای فراشناختاجباری: اثر واسطه-اختالل وسواسینقش باورهای مذهبی در انواع فرعی  (.  ۱۳۹۳سامان صادق پور. ) .۳۳
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. پایان  ها.مندیپذیری و معیارهای توقف آیینمسئولیت

آیت مهر. ) .۳4 فراشناختی و درمان شناختی(.  ۱۳۹۲فاطمه  اثربخشی درمانی  در  -مقایسه  استاندارد  اختالل    رفتاری  کاهش عالئم 
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان اجباری.  -وسواسی

۳۵. ( جن خان.  بی  کننده پیش  (.۱۳۹۲فاطمه،  تاببینی  فردی، خانوادگی های  متغیرهای  نقش  در معرض خطر:  نوجوانان  در  آوری 
 نی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالی. پایاناجتماعی

  آوری افرادی که با عفونت اچ.های هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان با میزان تابوارهرابطه طرح (.  ۱۳۹۲حمیده، سلیمانی. ) .۳۶
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانکنندوی )ایدز( زندگی می  آی.

۳۷. ( شیخان.  فراشناخت(.  ۱۳۹۲ریحانه،  و  خود  به  معطوف  توجه  اضطراب،  بر  توجه  آموزش  اضطراب اثر  دارای  نوجوانان  های 
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. . پایاناجتماعی

۳۸. ( بیان.  کننده پیش  (.۱۳۹۱قادری،  نوجوانان بینی  جمعیت  در  اضطراب  فراشناختی  و  شناختی  پایانهای  ارشد نامه  .  کارشناسی 
 روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. 

۳۹. ( کاظمی.  دستجردی  هم(.  ۱۳۹۲فرزانه،  آموزش  مهارتاثربخشی  اختالل  زمان  به  مبتال  کودکان  و  مادران  به  گاهی  آ ذهن  های 
 دانشگاه خوارزمی تهران.نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. . پایان خواندن در کاهش عالئم و بهبود توجه و تمرکز کودکان

4۰. ( فرید.  روانی(.  ۱۳۹۱آسیابانی،  توانمندسازی  برنامه  کننده  -اثربخشی  حفاظت  افزایش  و  خطرساز  عوامل  کاهش  در  اجتماعی 
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایاننوجوانان.  مواد مخدر در مصرف 



. اری نشانگان افسردگی در جمعیت غیر بالینی: نقش باورهای فراشناختی و نشخوار فکریمدل ساخت(.  ۱۳۹۰پورمند، نیلوفر. ) .4۱
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان

یابی اثربخشی درمان فراشناختی بر میزان عالئم افسردگی بیماران مبتال به اختالل  (.  ۱۳۹۰درگاهیان، ریحانه. ) .4۲ اساسی.   افسردگیارز
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان

اثربخشی آموزش مهارت (.  ۱۳۸۹مهدوی، طاهره. ) .4۳ تنظیم هیجانیبررسی  بر شادکامی، کیفیت زندگی و  پایانهای زندگی  نامه  . 
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

.  های زندگی بر خود کارآمدی و استرس تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستانتأثیر آموزش مهارت(.  ۱۳۸۸ضا. )هوایی، علیر .44
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان

اثربخشی درمان گروهی شناختی(.  ۱۳۸۹قربانی، طاهره. ) .4۵ بر مهارت-مقایسه  با  ی و درمان نگه ا های مقابلهرفتاری مبتنی  دارنده 
نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.  . پایانمتادون در بهبود عوامل شناختی و رفتاری مرتبط با سوءمصرف مواد و پرهیز از مواد

 دانشگاه خوارزمی تهران.
نامه  در دانشجویان. پایان   نترنتزا از ایرابطه باورهای فراشناختی و هیجانات منفی با استفاده آسیب(.  ۱۳۸۹ظفر پناهی، مسعود. ) .4۶

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.
انگیز و  ی مدل علی روابط هیجان منفی، باورهای مرکزی، باورهای مرتبط با مواد، عقاید وسوسه (. بررس ۱۳۸۸صادقی، نگار. ) .4۷

 شناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. نامه کار. پایان راهبردهای تنظیم هیجان با بازگشت به مصرف مواد
.  های زناشویی بر رضایت زناشویی و باورهای ارتباطی زوجین بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت (.  ۱۳۸۹طیرانی، فرزانه. ) .4۸

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان
پیمان. ) .4۹ با رفتارهای پرخطر در نوجوانانرابطه  (.  ۱۳۸۹آزرمی،  پایانهوش هیجانی و باورهای فرا شناختی  نامه کارشناسی ارشد  . 

 روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. 
  

 مشاوره رساله های دکتری 
دهقانی. مفهوم ساز  .1 ابزاره  یخود وتدو   کادرا   یمجبتی  به    یر یگاندازه ن  مبتال  افراد  در  مدل    کی   یمزمن جسم  یها یمار یبآن 

 رساله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.خته. یآم
الستی.   .۲ فراتشخ  یطراحهانیه  هایمدل  نشانه  در  بررس  یپرخور   یصس  بخش  یو  پروتیاول  یاثر  مبتنکه  آن  ی ل  دکتری    .بر  رساله 

 روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی. 
  ی ل مبتنکپروت  ین اثر بخشییو تع  ی طراح  ی رانیت ا یمهارت در جمع  -زش  یمدل اصالح شده اطالعات انگ  ی ابیمحمد اسدی. ارز  .۳

 رساله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی. .بر مدل 
  ، یاسناد  یهاوارهطرح   اثرها بر  ی: لیست تحصکان دچار شیدانشجو   یبرا   یاسناد  یآموز ز مداخله با  (.۱۳۹۸مریم احمدیان نسب. ) .4

 رساله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.. ی ذهن یستی و بهز  یزشیانگ  یباورها
به ضاکاربست آموزش مقابله  ک  (.۱۳۹۸نرگس عرب خزایی. ) .۵ افراد مبتال  بر  ار  ک  کی  یروان شناخت  یامدهایپ  یعه نخاعیارآمد 

 رساله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی. . نترل شدهک  ییآزما
یست(.  ۱۳۹۷سلمانی، بهزاد. ) .۶ ؛ با یا بدون  CBTشناختی، اجتماعی و پایبندی به رفتار درمانی شناختی )شناختی، روانپاسخ ز

. رساله دکتری روانشناسی سالمت. در بیماران مبتال به اختالل بیخوابی مزمن  IMBهای فراشناختی( و مداخله مبتنی بر مدل  تکنیک
 دانشگاه خوارزمی.

ا یدردانشجو   ییبایز   یرش جراحیپذ  ی ابیمدل  (.  1۳۹۷نگار صادقی. ) .۷ ر  یاز تصو   یرفتار   یمدل شناخت  یبر مبنا  یرانیان دختر 
 رساله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.  انشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی.. رساله دکتری رو ی بدن

هیجان و   میدر تنظمغزی رفتاری، احساس تنهایی، دشواری    هایسیستمالگوی روابط ساختاری فعالیت  (.  ۱۳۹۶زهرا، قنبری. ) .۸
 . رساله دکتری روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی. وسوسه مصرف مواد درزنان سوء مصرف کننده شهر کرمان



  مداخله بار آموزی اسنادی برای دانشجویان دچار شکست تحصیلی اثرها برطرحواره های اسنادی،(.  ۱۳۹۶احمدیان نسب مریم. ) .۹
 ی روانشناسی تربیتی. دانشگاه خوارزمی.. رساله دکترذهنی  یستی و بهز باورهای انگیزشی 

۱۰. ( مهدی.  روان (.۱۳۹۶طاهری،  مدل  یابی  ارز و  سالمت طراحی  زندگی  سبک  آمیخته.شناختی  مطالعه  یک  دکتری    محور:  رساله 
 روانشناسی سالمت. دانشگاه خوارزمی. 

 
 

 های کارشناسی ارشد  نامهمشاوره پایان
مبتال   یرانیت ا ینده نگر در جمعیآ   -  یدوقطب  یه مرضیم اولیپرسشنامه عال  یسنجروان  یهایژگ یو   یمقدمات   .انیمحمد  ده عاطفهیس  .1

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان . یبه اختالل دو قطب
یان. ) .۲ نامه  پایان.  ف نوجوانی در بروز اختالالت درون سو و برون سو ط  یجانیه  ییناگو   یختهایر   یبررس(.  1۳۹۷بهار شهباز

 .کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران
یشانی وارهنقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه طرح (.  ۱۳۹۷شجری سیدعلی. ) .۳ پر اولیه و  های ناسازگار 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. پایانروانشناختی. 
4. ( بهار.  نوجوان(.  ۱۳۹۷شهبازیان  طیف  سو  برون  و  سو  درون  اختالالت  بروز  در  هیجانی  ناگویی  یختهای  ر پایان بررسی  نامه  . 

 خوارزمی تهران.کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه  
نامه کارشناسی ارشد . پایانمغزی رفتاری و خالقیت هیجانی در عالئم وسواسی نوجوانان  هایسیستمنقش  (.  ۱۳۹۵رهبر، مریم. ) .۵

 روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. 
بهبود حافظه(.  ۱۳۹۵بیرانوند طیبه. ) .۶ از تکنیک چند حسی و  استفاده  یق  از طر دیکته  در دانش    کاهش خطاهای  کاری دیداری 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری دیکته
۷. ( جواد.  پردازش (.  ۱۳۹۵افزون  بر عملکرد سیستم تأثیر  نورونهای شناختی و هیجانی  آیینههای  افرادهای  در  رگه  ای  های دارای 

ADHD .” مه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. ناپایان 
یک و کارکردهای شناختی نوجوانان با نگاه به سخت تأثیر القای هیجانی در شاخص (.  ۱۳۹۵)  مؤیدی پور عادله. .۸ های فیزیولوژ

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. پایان  رویی.
گاهی در زود انگیختگی و رفتارهای پرخطر نوجوانان مبتال به اختالل   (۱۳۹۵بدری لیال. ) .۹ اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آ

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. . پایان سلوک
از تکنیک چند حسی و  (.  ۱۳۹۵)  بیرانوند طیبه. .۱۰ استفاده  یق  از طر دیکته  بهبود حافظه کاری دیداری در دانش  کاهش خطاهای 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری دیکته
یخت (.  ۱۳۹4)  الهی بهنوش.  .۱۱ های فرعی کودکان مبتال به نارسایی توجه / مقایسه جانبی شدن و پردازش اطالعات هیجانی در ر

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایانو نابهنجارفزون کنشی 
رضا. .۱۲ رگه (.  ۱۳۹4)  مشایخی  در  هیجان  جویی  نظم  فرایندی  راهبردهای  و  هوشیاری  به  نقش  اجتماعی بررسی  اضطراب  .  های 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان
معصومه. .۱۳ تکانشگری،  (.  ۱۳۹4)  رضایی  در  دیالکتیک  رفتاردرمانی  بر  مبتنی  هیجان  جویی  نظم  مهارت  آموزش  اثربخشی 

نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. پایان   پرخاشگری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اقدام کنندگان به خودکشی.
 دانشگاه خوارزمی تهران.

اثربخشی درمان شناختی    (.۱۳۹4)  پورنژدی امیرتورج. .۱4 با وسوسه و    – مقایسه  رفتاری و متادون درمانی در کیفیت زندگی، مقابله 
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.. پایان خلق منفی افراد در حال پرهیز

ری، اضطراب اجتماعی، افسردگی و اعتیاد به های مغزی / رفتامدل یابی معادالت ساختاری سیستم(.  ۱۳۹4)  فیاضی مرتضی. .۱۵
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان اینترنت. 



های اختالل  باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم: فرایندهای فراتشخیص یا وابسته به تشخیص در(.  ۱۳۹4)  مرادی شکیب آمنه. .۱۶
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان .پرخوری عصبی و سوءمصرف مواد 

یک جمجمه(.  ۱۳۹4موال زاده مرجان. ) .۱۷ (  DLPFC)  ( بر قشر پیش پیشانی جانبیRTMS)  ای با امواج الکترومغناطیسیتأثیر تحر
نامه کارشناسی ارشد . پایانخلق، اضطراب و ولع مصرف در افراد مبتال به سوءمصرف متامفتامین ،راست و چپ در حافظه کاری

 روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. 
پلیس ناجا: نقش پیش بررسی نشانه(.  ۱۳۹۳کرمی بختیار. ) .۱۸ راهبردهای   بینی کنندگی باورهای فراشناخت وهای در بین افسران 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. . پایان کنترل فکر
های تنظیم هیجانی در بهبود کارکردهای اجرایی، راهبردهای تنظیم هیجانی شی آموزش مهارت(. اثربخ۱۳۹۳فاطمه رمضان زاده. ) .۱۹

 ناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.نامه کارشناسی ارشد روانش. پایان های هیجانی در نوجوانان در معرض خطروارهو تعدیل طرح 
۲۰. ( صمصامی.  واسطه (.  ۱۳۹۳ملیحه  نقش  دانشجویان:  در  پرخطر  رفتارهای  و  با  دانشجویان  در  هیجان  تنظیم  ای راهبردهای 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران. . پایانهای هیجانی و باورهای فراشناختیوارهطرح 
پرنیا .۲۱ )مجید  فر.  محافظت  (.۱۳۹۳ن  و  خطرساز  عوامل  شهر  بررسی  دبیرستانی  نوجوانان  در  اعتیادآور  مواد  سوءمصرف  کننده 

نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید پایان  . ۹۲-۹۳شاهرود در سال تحصیلی  
 بهشتی، دانشکده بهداشت.

بیگی. )علی .۲۲ بین طرح رابط(.  ۱۳۹۲محمد  اهمالوارهه  با  ناکارآمد  پزشکی  های  پزشکی و غیر دانشجویان  کاری و سالمت روان 
نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی . پایان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 شهید بهشتی، دانشکده بهداشت.
یاضی دانشکنش نقش  (.  ۱۳۹۲مریم پورقربان. ) .۲۳ نامه کارشناسی ارشد  . پایانآموزان  های اجرایی و ظرفیت حافظه کاری در عملکرد ر

 روانشناسی تربیتی. دانشگاه خوارزمی.
نامه  . پایانکنندهآوری و شادکامی در دو گروه معتادان گمنام و معتادان استفادهمقایسه خالقیت هیجانی، تاب(.  ۱۳۹۳نفیسه برقی. ) .۲4

 شد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی.کارشناسی ار
های هیجانی و تنظیم  واره مدل ساختاری نشانگان استرس پس از آسیب: بررسی نقش فراشناخت، طرح(.  ۱۳۹۲مریم مظلوم. )  .۲۵

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه شاهد.. پایانهیجان
۲۶. ( سلمانی.  در (.  ۱۳۹۱بهزاد،  فراشناختی  درمان  نظم  اثربخشی  شناختی  راهبردهای  سندرم  هیجان،  شناختِی  توجهی،    – جویی 

فراگیر. اضطراب  به  مبتال  بیماران  فرانگرانی و عالئم  فراشناختی،  دانشگاه  پایان   باورهای  بالینی.  روانشناسی  ارشد  کارشناسی  نامه 
 خوارزمی تهران.

و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان افراد در حال  تأثیر آموزش مهارت نظم جویی هیجان در وسوسه  (.  ۱۳۹۱بابایی، زهرا. ) .۲۷
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. پایان ی تک آزمودنیپرهیز از مواد افیونی: مطالعه

ده با گرایش به  شهای فرزند پروری ادراکهای ناسازگار اولیه و سبک وارهرابطه بین طرح (.  ۱۳۹۰دهقان منشادی، سعیده سادات ) .۲۸
 نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد رودهن.پایاننوجوانان.  مواد مخدر در مصرف 

با مصرف    -ی میان تعهد به مدرسه، جو روانیبررسی رابطه(.  ۱۳۸۹فهیمه گلپایگانی. ) .۲۹ به مواد  مواد  اجتماعی مدرسه و نگرش 
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه الزهرا. . پایانآموزان دبیرستانیدانش  مخدر در 

.  کرج  میان نوجوانان  واد مخدر درممدل روابط علی عواملی خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف  (.  ۱۳۸۹عالیی خرائم، رقیه. ) .۳۰
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان

شناختی با  ای و سالمت روانهای مقابلههای شخصیتی )پنج عامل بزرگ(، سبک ررسی مدل علی تیپ (. ب۱۳۸۷صیادی سعید ) .۳۱
 ی. دانشگاه خوارزمی تهران نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عموم. پایان رضایت زناشویی

نامه کارشناسی  . پایانمدل علی استرس شغلی خود کارآمدی و سالمت روان در امدادگران حوادث گاز(.  ۱۳۸۸گنجی معصومه. ) .۳۲
 ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران



افراد مصرف(.  ۱۳۸۸آهنی، رضا. ) .۳۳ پایاکننده موادبررسی اختالالت رفتاری در کودکان  بالینی. ن .  نامه کارشناسی ارشد روانشناسی 
 دانشگاه خوارزمی تهران.

های مقابله با استرس و منبع کنترل سالمت با عود اعتیاد در افراد معتاد به مواد  بررسی ارتباط سبک (. ۱۳۸۸بختیاری نژاد، احمد. ) .۳4
 ی. دانشگاه خوارزمی تهران نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عموم. پایان دارنده متادونمخدر تحت درمان نگه 

به هرویین.(.  ۱۳۸۸عسگر پور، علی. ) .۳۵ افراد وابسته  نامه کارشناسی ارشد روانشناسی پایان   بررسی وضعیت کارکردهای اجرایی در 
 بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران

از متادونن استفادهی کیفیت زندگی، امیدواری و استرس در معتادان گمنام و معتادا بررسی رابطه(.  ۱۳۸۸بیگی علی. ) .۳۶ . کننده 
 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.پایان

 
یس: حوزه    های تدر

 
 دکتری

 روانشناسی سالمت •
 اعتیاد  •
 های مزمنمداخالت روانی در بیماری  •
 شناختیهای روانآزمون •
  

 کارشناسی ارشد 
 های عینی و فرافکن آزمون •
 پیشرفتهشناسی روانی آسیب •
 درمانی های رواننظریه  •
 های درمانکاربرد روش  •
 شناسی روانیمباحث جدید در آسیب  •
 

 کارشناسی 
 شناسی روانیآسیب •
 روانشناسی بالینی کودک  •
 بهداشت روانی •
 های تشخیص و درمان روش  •
 روانشناسی مرضی کودک •
 اصول روانشناسی بالینی •
  
 اجرایی و افتخارات  نهیشیپ
 - ۱۳۹۸روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، از مدیر گروه  .۱
 ۱۳۹۵استاد نمونه دانشگاه خوارزمی تهران در سال  .۲
 ۱۳۹۱پژوهشگر نمونه دانشگاه خوارزمی در سال  .۳



های آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور. از خردادماه  عضو کمیته تخصصی تدوین متون دوره .4
 کنون.تا ۱۳۹۱

 مدیره انجمن روانشناسی بالینی ایران عضو هیئت .۵
 عضو انجمن روانشناسی ایران .۶
 عضو کمیسیون روانشناسی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور  .۷
 ۱۳۹۱عضو کمیته علمی ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان  .۸
 ۱۳۹۰عضو کمیته علمی کنگره سراسری پژوهش در روانشناسی بالینی،  .۹

 .۱۳۹۰یته علمی پنجمین کنگره سراسری خانواده و سالمت جنسی، عضو کم .۱۰
 ۱۳۸۸عضو کمیته علمی پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان  .۱۱
 ۱۳۸۹عضو کمیته علمی سومین کنگره روانشناسی ایران، انجمن روانشناسی ایران،   .۱۲
 .۱۳۸۸عضو شورای تخصصی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی از سال  .۱۳
 .۱۳۸۸عضو کمیته علمی نخستین کنگره کشوری پیشگیری از سوءمصرف مواد  .۱4
برنامه  .۱۵ در  پژوهش  تربیتعضو گروه  درسی  برنامه های  پژوهشی  موسسه  بهداشت.  و  نوآوری بدنی  و  درسی  وزار ریزی  آموزشی.  ت های 

 .۱۳۸۷تا  ۱۳۸۶وپرورش. از آموزش 
 .۱۳۸۳وپرورش در  ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش اجتماعی دفتر برنامه   -های روانیعضو کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب .۱۶
 .۱۳۸4عضو کمیته تخصصی تدوین راهنمای کتاب درسی روانشناسی سالمت. دفتر تألیف کتب درسی در سال  .۱۷
 .۱۳۸۳دفتر مشاوره در سال  پیشامداجتماعی پس از  –عضو دبیرخانه پروژه مداخالت روانی   .۱۸
 .۱۳۸۲-۱۳۸۳مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر مدرس مدعو  .۱۹
 .۱۳۸۲های زندگی در دانشگاه علم و صنعت در سال مدرس مدعو درس مهارت .۲۰
 .۱۳۸۳-۱۳۸4روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران در سال  .۲۱
 .۱۳۸۲روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت در سال  .۲۲
 .۱۳۸۷تا  ۱۳۸۵وسسه داریوش دانشگاه علوم بهزیستی از سال های پژوهشی معضو کمیته ارزیابی طرح  .۲۳
 .۱۳۸۱وپرورش در سال پژوهشگر ممتاز وزارت آموزش  .۲4
وپرورش. از سال ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش های روانی دفتر برنامهکارشناس مسئول بهداشت روان و پیشگیری از آسیب .۲۵

 .۱۳۸۶تا  ۱۳۷۶
 . ۱۳۸۲های زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال آموزش مهارتعضو کمیته تدوین برنامه  .۲۶
 .۱۳۸۳های زندگی شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور در سال عضو کمیته برنامه ملی آموزش مهارت  .۲۷
 .۱۳۸4اجتماعی دانشگاه تهران در سال  -های روانیعضو کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب .۲۸

  
 ای آموزشی هعناوین برگزیده کارگاه

 
 ۱۳۹۸ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانش آموزان.  مواد مخدر درمداخالت متمرکز بر مدرسه برای پیشگیری از مصرف  .۱
 ۱۳۹۸مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.   تربیت درمانگر شناختی رفتاری. .۲
 ۱۳۹۸مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نگرش اهواز.  .تربیت درمانگر شناختی رفتاری .۳
 ۱۳۹۸پرکاربرد. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  کارگاه آموزشی اجرا، تفسیر و کاربست بالینی آزمون های روانشناختی  .4
 ۱۳۹۸مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  راهبردهای مداخله در خیانت زناشویی.  .۵
 ۱۳۹۸زندگی. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  یهامهارتدوره تربیت مربیگری آموزش  .۶
 ۱۳۹۸مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  کارگاه مربیگری آموزش و مشاوره پیش از ازدواج. .۷



 .۱۳۹۷اداره سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  های کنترل خشم.کارگاه آموزش مهارت  .۸
دانشگاه.  .۹ اساتید  بر نقش  تاکید  با  دانشجویان  در  اجتماعی  از آسیب های روانی  پیشگیری  تهران،   راهبردهای  دانشگاه خوارزمی 

۱۳۹۷. 
 ۱۳۹۷اوره کاج. مرکز خدمات روانشناسی و مش دوره تربیت درمانگر شناختی رفتاری. .۱۰
 ۱۳۹۷زندگی. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  یهامهارتدوره تربیت مربیگری آموزش  .۱۱
 ۱۳۹۷مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  دوره مربیگری آموزش و مشاوره پیش از ازدواج.  .۱۲
 ۱۳۹۷کاج. . مرکز خدمات روانشناسی و مشاورهمحور وارهطرح کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری  .۱۳
 ۱۳۹۷پرکاربرد. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  کارگاه آموزشی اجرا، تفسیر و کاربست بالینی آزمون های روانشناختی  .۱4
 ۱۳۹۷مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  درمانی.  وارهطرح کارگاه  .۱۵
 ۱۳۹۶دانشگاه علوم پزشکی آبادان،  های اجتماعی.کارگاه آموزش مهارت  .۱۶
 . ۱۳۹۷)ویژه کارکنان دانشگاه(. دانشگاه خوارزمی تهران،  کارگاه آموزشی ارتباط موثر.  .۱۷
 ۱۳۹۵اداره سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  های اجتماعی.کارگاه آموزش مهارت  .۱۸
 .۱۳۹۵وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر،  انش آموزان.کارگاه توانمندسازی روانی اجتماعی د .۱۹
 ۱۳۹۵مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  کارگاه مربیگری آموزش و مشاوره پیش از ازدواج. .۲۰
 ۱۳۹۵مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  دوره جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری. .۲۱
 ۱۳۹۵. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج های زندگیمهارت کارگاه تربیت مربیگری آموزش .۲۲
کید بر اعتیادکارگاه راهبردهای پیشگیری از آسیب .۲۳  .۱۹۹4. سازمان مناطق آزاد کیش، های روانی اجتماعی با تأ
 ۱۳۹4نیشابور.   کارگاه مربیگری آموزش و مشاوره پیش از ازدواج. .۲4
 . ۱۹۹۳. استانداری کرمانشاه، گیهای زند کارگاه تربیت مربیگری آموزش مهارت .۲۵
 .۱۳۹۳. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. واره درمانیکارگاه طرح  .۲۶
یابی و تشخیص بالینی اختالل .۲۷  .۱۳۹۳. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. DSM ۵ های روانی بر اساسارز
بالینی آزمون اجرا، نمره .۲۸ پرکاربرد:  گذاری، تفسیر و کاربست  و    .MMPI-2  ،MCMI-3  ،NEOهای  مرکز خدمات روانشناسی 

 .۱۳۹۳مشاوره کاج. 
یابی، تشخیص و درمان اختالل .۲۹  .۱۳۹۳مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  های کودکی و نوجوانی.کارگاه ارز
 ۱۳۹۳. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. کارگاه درمان فراشناختی افسردگی .۳۰
 ۱۳۹۳. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. کارگاه درمان فراشناختی اضطراب فراگیر .۳۱
 ۱۳۹۳بنیاد شهید.  .PTSDکارگاه درمان فراشناختی  .۳۲
 ۱۳۹۳مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  مانگر شناختی رفتاری.دوره جامع تربیت در .۳۳
 ۱۳۹۳مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج.  واره.درمانی شناختی رفتاری متمرکز بر طرح کارگاه زوج .۳4
 ۱۳۹۳. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. سیستمی -کارگاه مداخله در خیانت زناشویی: رویکرد شناختی .۳۵
 ۱۳۹۳ها و فرایند. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج. . اصول، روش شاوره پیش از ازدواجکارگاه م .۳۶
 .۱۳۹۲. رشت، مهر های زندگیکارگاه تربیت مربیگری آموزش مهارت .۳۷
 .۱۳۹۲. مرکز مشاوره زندگی، اردیبهشت، کارگاه درمان فراشناختی افسردگی .۳۸
 .۱۳۹۲. شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم و دانشگاه قم، فروردین، سهمدر  کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر  .۳۹
بر مدرسه .4۰ با تمرکز  از اعتیاد  اولیه  . شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز و دانشگاه خوارزمی، اسفند، کارگاه پیشگیری 

۱۳۹۱ . 
 .۱۳۹۱شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز و دانشگاه خوارزمی، تیر . کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده .4۱
یت استرس. ویژه مدیران و معاونین مدارس سما .4۲  .۱۳۹۱، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، تیر تهران کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر و مدیر



 . ۱۳۹۰سفند، . ویژه اساتید دانشگاه شاهد، اایکارگاه آموزشی اخالق علمی و حرفه .4۳
 . ۱۳۹۰. ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، اسفند کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده .44
 . ۱۳۹۰. ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اردیبهشت های زندگیکارگاه آموزش مهارت  .4۵
های علوم پزشکی کشور، آذر،  و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه  . ویژه روانشناسان اجباری -کارگاه درمان فراشناختی اختالل وسواسی .4۶

۱۳۹۰. 
های علوم (. ویژه روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه )اضطراب و افسردگی  های هیجانیکارگاه درمان فراشناختی اختالل .4۷

 . ۱۳۹۰ پزشکی کشور، مرداد،
 ۱۳۸۹ستاد مبارزه با مواد مخدر.  کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد. .4۸
 .۱۳۸۹. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. اردیبهشت، های اضطرابیکارگاه درمان فراشناختی اختالل .4۹
 . ۱۳۹۰. مرکز مشاوره رهنمود ساری، های زندگیکارگاه تربیت مربیگری آموزش مهارت .۵۰
 . ۱۳۹۰ . انجمن روانشناسی بالینی ایران،زندگیهای کارگاه تربیت مربیگری آموزش مهارت .۵۱
 . ۱۳۸۹علمی دانشگاه تهران. . ویژه اعضای هیئتهای ارتباطیکارگاه آموزش مهارت  .۵۲
 . ۱۳۸۹علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. . ویژه اعضای هیئتهای زندگیکارگاه آموزش مهارت  .۵۳
های کشور. دفتر مرکزی مشاوره  علمی دانشگاه رشناسان و اعضای هیئت(. ویژه کاTOTهای زندگی )کارگاه آموزش مربیگری مهارت  .۵4

 .۱۳۸۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهمن 
 . ۱۳۸۸ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.  های ارتباط مؤثرکارگاه آموزش مهارت  .۵۵
یت استرسکارگاه آموزش مهارت  .۵۶  .۱۳۸۸. ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. های مدیر
 .۱۳۸۸. انجمن روانشناسی ایران. های ارتباط مؤثرگاه آموزش مهارت کار  .۵۷
 . ۱۳۸۸. انجمن روانشناسی ایران. مندیهای جرأتکارگاه آموزش مهارت  .۵۸
 . ۱۳۸۸. انجمن روانشناسی ایران. های حل مسئلهکارگاه آموزش مهارت  .۵۹
یت استرسکارگاه آموزش مهارت  .۶۰  .۱۳۸۸. انجمن روانشناسی ایران. های مدیر
یت استرسگاه آموزش مهارت کار  .۶۱  . ۱۳۸۸. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز. های مدیر
 . ۱۳۸۸. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.های ارتباط مؤثرکارگاه آموزش مهارت  .۶۲
 ۱۳۸۸. ویژه مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران. مسئله های حلکارگاه آموزش مهارت  .۶۳
 ۱۳۸۸ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی ایران.  های حل مسئله.مهارت کارگاه آموزش  .۶4
 ۱۳۸۸وپرورش قزوین. . ویژه مربیان آموزش خانواده. آموزش های زندگیکارگاه آموزش مهارت  .۶۵
وزارت  های کشور. دفتر مرکزی مشاوره  (. ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه TOTهای زندگی )کارگاه آموزش مربیگری مهارت .۶۶

 ۱۳۸۸علوم، تحقیقات و فناوری. 
های علوم پزشکی کشور. دفتر امور زنان . ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه (TOTهای زندگی )کارگاه آموزش مربیگری مهارت  .۶۷

 .۱۳۸۷وزارت بهداشت و درمان. 
ی علوم پزشکی کشور. دفتر امور زنان وزارت ها(. ویژه روسی مراکز مشاوره دانشگاه TOTهای زندگی )کارگاه آموزش مربیگری مهارت .۶۸

 .۱۳۸۷بهداشت و درمان. 
 .۱۳۸۷علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. . ویژه اعضای هیئتهای روانی اجتماعیکارگاه پیشگیری از آسیب .۶۹
 .۱۳۸۷علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. . ویژه اعضای هیئتمندیهای ارتباطی و جرأتکارگاه آموزش مهارت  .۷۰
 .۱۳۷۸. ویژه معلمان، مربیان و مشاوران شهر یاسوج. های زندگیرگاه آموزش مهارت کا .۷۱
یت استرس ویژه بانوان .۷۲  ۱۳۸۶. اداره گمرکات استان خراسان جنوبی.کارگاه مدیر
 . ۱۳۸۶. مرکز کارکنان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. های ارتباط مؤثرکارگاه مهارت .۷۳
 . ۱۳۸۶وپرورش استان بوشهر، . ویژه مدرسان انجمن اولیا و مربیان آموزش ر کارگاه پیشگیری از رفتارهای پرخط .۷4



 . ۱۳۸۶. ویژه کارشناسان و پزشکان بهزیستی شهرری. انجمن روانشناسی ایران، کارگاه آموزشی پیشگیری از سوءمصرف مواد .۷۵
 .۱۳۸۶استانداری خراسان جنوبی، . دفتر امور بانوان و خانواده های زندگی به بانوانکارگاه آموزشی مهارت  .۷۶
 . ۱۳۸۶. مرکز مشاوره صبح صادق، خشم کارگاه آموزشی کنترل  .۷۷
 . ۱۳۸۶. انستیتو پاستور، های جنسی در برقراری ارتباط مؤثرکارگاه آموزشی تفاوت  .۷۸
 ۱۳۸۶وپرورش استان گلستان. . گروه آموزش جغرافی سازمان آموزش های زندگی به معلمانکارگاه آموزش مهارت  .۷۹
دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان بهزیستی    (.TOTهای زندگی )ارگاه آموزش تربیت مربی مهارت ک .۸۰

 . ۱۳۸۶شهر تهران.
 . ۱۳۸۶انجمن روانشناسی ایران.  (.TOTهای زندگی )کارگاه آموزش مربیگری مهارت  .۸۱
 . ۱۳۸۶کاربردی.  –دانشگاه جامع علمی  (.TOTهای زندگی )کارگاه آموزش مربیگری مهارت  .۸۲
 . ۱۳۸۶. دانشگاه امیرکبیر تهران. های زندگی به دانشجویان جدیدالورودکارگاه آموزش مهارت  .۸۳
 . ۱۳۸۶. ویژه کارکنان شرکت سایپا. های زندگیکارگاه آموزش مهارت  .۸4
 . ۱۳۸۶. ویژه کارکنان شرکت سایپا. های زندگیکارگاه آموزش مهارت  .۸۵
 ۱۳۸۶ویژه کارشناسان مرکز مشاوره موسسه امام خمینی. (.TOTهای زندگی )ربیگری مهارت کارگاه آموزش م .۸۶
 .۱۳۸۵. به مهندسان و کارکنان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، عسلویه، های زندگیکارگاه آموزش مهارت  .۸۷
 ۱۳۸۵آباد.. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خرم های زندگیکارگاه آموزشی مهارت  .۸۸
 ۱۳۸۵. ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه امیرکبیر.های زندگیآموزشی مهارت  کارگاه .۸۹
 . ۱۳۸۵های علوم پزشکی ایران. . ویژه کارشناسان اداره خوابگاه کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر .۹۰
از خودکشی .۹۱ پیشگیری  راهبردهای  آموزشی  علوم،  کارگاه  وزارت  دانشجویان.  روانی  بهداشت  سراسری  سمینار  سومین  و  .  تحقیقات 

 .۱۳۸۵فناوری، 
 ۱۳۸۵. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اهواز.های زندگیکارگاه آموزشی مهارت  .۹۲
های علوم پزشکی. دفتر امور زنان وزارت بهداشت و  ویژه دانشگاه   های زندگی روزه تربیت مدرسین بومی مهارت  ۷کارگاه آموزشی   .۹۳

 ۱۳۸۵ درمان،
 ۱۳۸۵ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. .های زندگیکارگاه آموزشی مهارت  .۹4
 ۱۳۸۵. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی.های زندگیکارگاه آموزشی مهارت  .۹۵
 ۱۳۸۵. ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.های زندگیکارگاه آموزشی مهارت  .۹۶
. ویژه مدرسان آموزش خانواده انجمن اولیا و مربیان کشور. مرکز خوارزمی شهید ثانی  خانوادههای زندگی در  کارگاه آموزشی مهارت  .۹۷

 . ۱۳۸4تهران، 
. ویژه کارشناسان فرهنگی و هنری کشور. مرکز خوارزمی شهید ثانی  های زندگی و نقش آن در اصالح رفتارکارگاه آموزشی مهارت  .۹۸

 ۱۳۸4تهران. 
 . ۱۳۸4ارکنان مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه تهران. . ویژه ک کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر .۹۹
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