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  مورد 11: چاپ شدهدرسی کتاب هاي 

  )مقاله 44 :انگلیسی ،مقاله 159 :فارسی (مقاله  203 :مقاله هاي چاپ شده
  )مورد  29: ، خارجیمورد 108: داخلی( مقاله137: ها و کنگره هامقاله هاي ارایه شده در سمینار

  مورد 32: کارگاه هاي آموزشی برگزاري 
  مورد 29: تحقیقات انجام شده به عنوان سرپرست

  مورد 15: تحقیقات انجام شده به عنوان همکار
  مورد 9: ناظرتحقیقات انجام شده به عنوان 
  مورد Ph.D , M.Sc   :126 در مقاطع راهنمایی پایان نامه دانشجویان

  پژوهشی -مجله علمی 26عضو هیات تحریریه 
  

  :فعالیت هاي آموزشی



  ٢

علـوم  تربیـت مـدرس،   در دانشـگاه هـاي    تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصـی 
 ،)جهـاد دانشـگاهی  ( ، علـم و فرهنـگ   )ع(ن ه طباطبـایی، امـام حسـی   شهید بهشتی، عالم تهران،پزشکی تهران، 

  ، ، پیام نورقم، شاهد، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه )ره(موسسه امام خمینی
روشـهاي تشـخیص   آسیب شناسی روانی، روانشناسی بالینی، روشهاي تغییر رفتار،  :عناوین دروس تدریس شده

روانشناسـی تربیتـی،   روانشناسی عمومی، روانشناسی رشد، روانشناسی یـادگیري،  ی، روانشناسی سیاسو درمان، 
   2و  1، ارزیابی بالینی آزمون هاي شناختی و عینی

  
 

  
  :پژوهشی -مجله هاي علمی هیات تحریریه یت درعضو

 ردیف نام مجله وابستگی ردیف نام مجله وابستگی

 1 مجله روانشناسی انجمن ایرانی روانشناسی 15 مجله روانشناسی و دین ره موسسه امام خمینی

 2 مجله علوم رفتاري )عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا  16 مجله دانشور رفتار دانشگاه شاهد

  3 مجله علوم تربیتی و روانشناسی  دانشگاه شیراز 17 روانشناسی و علوم تربیتی مجله  دانشگاه تهران
  4 هاي کاربردي روانشناختی مجله پژوهش دانشگاه تهران 18  ي روانشناختیدستاوردهامجله   دانشگاه شهید چمران

  5  فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی  دانشگاه عالمه طباطبایی 19 مجله روانشناسی سالمت دانشگاه پیام نور
  6 مجله مطالعات آموزش و یادگیري دانشگاه شیراز 20 مجله روانشناسی بالینی  دانشگاه سمنان

 7 مطالعات اسالم و روانشناسیمجله  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 21 سنجی مجله روان رودهن -انشگاه آزادد

 8 فصلنامه پژوهش هاي مدیریت منابع انسانی )ع(دانشگاه امام حسین  22 روانشناسی و اطالع رسانیمجله  دانشگاه خوارزمی

  9 فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهر کرد 23 تربیتی زنان  -فرهنگیمجله  )ع(دانشگاه امام حسین 
 10 مجله طب نظامی )عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا  24 روانشناسی نظامیمجله  )ع(دانشگاه امام حسین 

 11 مجله خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی 25 تازه هاي رواندرمانیمجله  مستقل

 12 مجله پژوهش در سالمت روانشناختی دانشگاه خوارزمی 26 واده و پژوهشفصلنامه خان آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و 
  آموزش پزشکی

Quran & Medicine 
 

 13 مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز  27

 14 راهبردهاي آموزش در علوم پزشکی )عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا     

  
  ي فارسیدر مجله ها چاپ شده له هايمقا

مجموعه  )1373( روانی در تعدادي از رزمندگان جنگ تحمیلی –بررسی تظاهرات عصبی . آشتیانی علی فتحی  -1
  اختالالت روانی ناشی از جنگ مقاالت سمپوزیوم

   )1373( اثرات روانشناختی جدایی کودك از مادر . آشتیانی علی فتحی -2
   )1373( نینگاهی به بهداشت روا . آشتیانی علی فتحی -3
   )1374( نقش خانواده در بهداشت روانی کودکان . آشتیانی علی فتحی -4
  )1374( استرس . آشتیانی علی فتحی -5
   )1375( تنیدگی و ویژگیهاي شخصیتی. آشتیانی علی فتحی -6
   )1375( تنیدگی و تحوالت زندگی. آشتیانی علی فتحی -7
   )1375( نوجوانی . آشتیانی علی فتحی -8
ي مجلـه اسـتعدادها   .اضـطراب و افسـردگی   بررسـی تحـولی تصـور از خـود ،حرمـت خـود،       .آشتیانی علی فتحی -9

  )1375( سازمان استعدادهاي درخشان .درخشان
 .مجله روانشناسـی  .بررسی تحولی ابعاد روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران . آشتیانی علی فتحی -10

  )1376( 1شماره 



  ٣

 دانشـگاه تربیـت مـدرس    .مجلـه مـدرس   .دانش آموزان تیـز هـوش و عـادي   ابعاد شخصیتی  . آشتیانی علی فتحی -11
)1376   (  

بررسی تاثیر اجراي برنامـه ورزشـی بـر میـزان عـزت       . آشتیانی علی فتحی.  محمديمحمد . علی انصاري جابري -12
  )1376( 2و 1سال سوم شماره   .مجله اندیشه و رفتار .نفس سالمندان

 7شماره  .مجله روانشناسی .ي دانش آموزان تیزهوش و عادي در شهر تهرانبررسی ویژگیها . آشتیانی علی فتحی -13
)1377(  

  )1377( .مجله کوثر .بررسی ویژگیهاي شخصیتی نوجوانان و رابطه آن با موفقیت تحصیلی. آشتیانی علی فتحی -14
مجله  .انبررسی عوامل محدود کننده وموانع موجود در ازدواج دانشجوی . خدابخش احمدي. آشتیانی علی فتحی -15

  )1378( 10شماره  .روانشناسی
 .مقایسه راهبردهاي یادگیري مشارکتی و یادگیري سنتی برپیشـرفت تحصـیلی   . منیژه ایوبی. آشتیانی علی فتحی -16

  )1378(11شماره  .مجله روانشناسی
مجلـه   .مقایسـه راهبردهـاي یـادگیري در دانـش آمـوزان موفـق و نـاموفق        . مـریم حسـنی  . آشـتیانی  علی فتحـی  -17

  )1379(13شماره  .انشناسیرو
   2و1شماره1سال: 1378. اختالالت روانی ناشی از جنگ طب نظامی . آشتیانی علی فتحی -18
  1379  ...ی دانشگاه بقیه اکپزش هدمجله آموزشی دانشک .نگاهی به بهداشت روانی . آشتیانی علی فتحی -19
  1380 عجپزشکی دانشگاه  بقیه اهللا  دهمجله آموزشی دانشک .راهبردهاي مطالعه و یادگیري . آشتیانی علی فتحی -20
نادرسـت   -مقایسه هوش کالمی و غیر کالمی در دانـش آمـوزان نارسـا خـوان      . آنیتا زندیه .آشتیانی علی فتحی -21

  20شماره 1380 .مجله روانشناسی .نویس
طب  لهمج. ارزیابی عوامل آسیب شناسی روانی و علل خودکشی در سربازان. حسین اسالمی. آشتیانی علی فتحی -22

  4شماره  3سال1380 نظامی
مقایسه روشهاي شناخت درمانگري و حساسیت زدایی منظم در کاهش  . فاطمه امامقلی وند. آشتیانی علی فتحی -23

  .1381 مجله کوثر .اضطراب امتحان
طب مجله  .بررسی سیماي بالینی تعدادي از مصدومین روانی ناشی از جنگ . رضا کرمی نیا. آشتیانی علی فتحی -24

  . 4شماره 4سال1381. ینظام
  3شماره 4سال1381 .طب نظامی مجله. یک الگوي روانشناختی از استرسهاي میدان نبرد. آشتیانی علی فتحی -25
 1381 .مجله روانشناسی .بررسی تمرین هاي فیزیکی در کاهش اضطراب . علیرضا عسگري.  آشتیانی علی فتحی -26

  .24شماره 
بررسـی رابطـه حـل مسـاله در سـالمت      . آشـتیانی  علی فتحی . باطبـایی کاظم رسولزاده ط. جلیل باباپور خیرالدین -27

   .25شماره  1382 .مجله روانشناسی .روانشناختی دانشجویان
بررسی تاثیر موسیقی درمانگري فعال و فعل پذیر با  . آشتیانی علی فتحی.  پرویز آراد فالح. فریبرز صدیقی ارفعی -28

  27شماره  1382 .مجله روانشناسی .ردگی نوجواناناستفاده از نغمه هاي ایرانی و غربی بر افس
طـب  مجلـه    .مقایسه مشـکالت روانشـناختی فرزنـدان شـهدا و متوفیـان      . آشتیانی علی فتحی.  خدابخش احمدي -29

  .4شماره   5سال1382 .نظامی
امه فصـلن  .رفتاري در کاهش اضـطراب -بررسی تاثیر شیوه هاي شناختی.  فاطمه امامقلی وند. آشتیانی علی فتحی -30

  .74شماره   1382 .تعلیم و تربیت
 5سـال  1382 طب نظامیمجله  .معرفی مرکز تحقیقات علوم رفتاري پژوهشکده طب رزمی . آشتیانی علی فتحی -31

  .2شماره 



  ٤

 .اسفندیار آزاد. خدابخش احمدي.علی مالزمانی. زهرا ثابتی. زهرا کاتب .سید حسین سلیمی. آشتیانی علی فتحی -32
  .2شماره   6سال 1383 .طب نظامی مجله. روانی در گزینش نیروي انسانی ضرورت بررسی سطح سالمت

 .بررسی و رتبه بندي مشـکالت موجـود در بـین خـانواده هـاي متوفیـان       . آشتیانی علی فتحی.  خدابخش احمدي -33
  .2شماره  6 سال 1383 .طب نظامیمجله 

گیزش پیشرفت و تمرین حرمـت خـود   اثر بخشی آموزش ان . آشتیانی علی فتحی .محمود منصور. مهرناز احمدي -34
  .32شماره  1383 .مجله روانشناسی .ح عینی و انتزاعیطبر تحول نظام خود در دو س

بررسـی تـاثیر روش مداخلـه اي حـل مشـکل خـانوادگی بـر کـاهش           .آشـتیانی  علی فتحـی . خدابخش احمدي -35
  .32شماره   1383 .مجله روانشناسی .ناسازگاري زوجین

مجلـه دانشـور    .بررسی ازدواج هاي موفـق و نـاموفق در بـین دانشـجویان    . ابخش احمديخد. آشتیانی علی فتحی -36
  .7شماره  11سال . 1383 .رفتار

بررسی میزان موفقیت طرح تحصیل همزمان در دانشجویان مستعد و ارایه راهکارهایی براي . آشتیانی علی فتحی -37
  1شماره . سال سیزدهم. 1383. مجله استعدادهاي درخشان  بهبود وضع موجود

محمـد علـی   . آشتیانی علی فتحی. عباس محمود زاده غالمرضا پورحیدري. مهناز میریان. محمد علی خوشنویس -38
سـال ششـم   .1383. مجلـه طـب نظـامی   . بررسی تاثیر سی باند بر میزان تهوع و استفراغ نیروهاي رزمی دریـا . رئیسی
  .4شماره 

ناختی سربازان در یک واحد نظامی مجله طب نظامی ارزیابی روانش. عارف سجاده چی. آشتیانی علی فتحی -39
  .2سال هفتم شماره  1384

دوجانبه اي - فردي و ارتباطی -بررسی عوامل زمینه اي. شکوه نوابی نژاد. آشتیانی علی فتحی.  خدابخش احمدي -40
  .3سال اول شماره  1384مجله خانواده پژوهی . موثر بر سازگاري زناشویی

ارزیابی اعتبـار و روایـی مقیـاس افکـار      .خدابخش احمدي. سید حسین سلیمی .یانیآشت علی فتحیجعفر انیسی،  -41
  .1384خود کشی بک در سربازان، مجله طب نظامی بهار 

علی . محمد جواد احمدي زاده. ماندانا امیري. آشتیانی علی فتحی .جعفر انیسی. فاطمه سوري. خدابخش احمدي -42
  .1384مجله طب نظامی بهار . مات مشاوره اي بررسی وضعیت خد .اسفندیار آزاد. مال زمانی

. صـدیقه ترقـی جـاه   . فاطمـه صـدیق حقیقـت   . طاهره سـیدنا . بتول مهین زعیم. جعفر کیوانی. آشتیانی علی فتحی -43
بررسی سطح سالمت روانی و وضعیت تحصیلی دانشجویان ممتاز شاغل به تحصیل در یک رشته یا دو رشته به طور 

  . 1384بستان تا مجله روانشناسی .همزمان

سـال  . فصـلنامه بینـا  . عوامل موفقیت شـغلی نظامیـان  . سید حسین سلیمی علی فتحی آشتیانی،محسن اسکندري،  -44
  . 1384زمستان  12چهارم شماره 

 
سـازگاري  رابطـه بـین تقیـدات مـذهبی و      بررسـی  . علیرضـا عـرب نیـا    .آشـتیانی  علی فتحی. خدابخش احمدي -45

  .1385بهار  5شماره . سال دوم. خانواده پژوهیفصلنامه  . زناشویی
روش تغییر شیوه  تاثیر. نیدکتر سید محمود میر زما. اعتمادي دکتر احمد .آشتیانی علی فتحی. خدابخش احمدي -46

  .108تا  101 صفحه. 2شماره . 12سال . 1385. فصلنامه اندیشه و رفتار . همسرانزندگی بر کاهش ناسازگاري 
سررسی نیازهـاي  . علیرضا عرب نیا. سید محمود میرزمانی. آشتیانی تحیعلی ف. فاطمه سوري. خدابخش احمدي -47

. 4سـال   .1385بهـار  .دانشـگاه علـوم پزشـکی ارتـش     فصلنامه .خانواده کارکنان نظامی نسبت به خدمات مشاوره اي
  . 769تا  761صفحه . 1شماره 

ل مـوثر بـر رضـایت شـغلی     عوامـ . خدابخش احمـدي . حسینعلی محرابی. علی فتحی آشتیانی. غالمرضا میرزایی -48
  .77تا  69صفحه  1385مجله طب نظامی بهار . افسران در یک واحد نظامی



  ٥

بررسی شـیوع  افکـار خـود کشـی و عوامـل      . ماندانا امیري. عبداهللا سلطانی نژاد. آشتیانی علی فتحیجعفر انیسی،  -49
  .118تا  113صفحات 1385مرتبط با آن در سربازان، مجله طب نظامی تابستان 

ارتباط کیفیت زندگی و . مریم مغانی لنکرانی. مهدي عزیز آبادي فراهانی. آشتیانی علی فتحی. موید علویان سید -50
 ،2و1 شـماره  ،4 دوره /يرفتار علوم تحقیقات فصلنامه دو. روابط زناشویی در مبتالیان به هپاتیت مزمن ویروسی

  .20تا  13صفحه . 1385سال
. علـی اصـغر احمـدي   . خـدابخش احمـدي  . آشـتیانی  علی فتحی. احسانهادي بهرامی . صغري باقرپور کماچالی -51

 183صـفحات  1385مجله طب نظامی پاییز . مقایسه الگوهاي فرزند پروري در بین خانواده هاي نظامی و غیر نظامی
  .190تا 

بررسـی سـطح سـازگاري و نظـام     . حمیـد طرخـورانی  . زهرا کاتب. طاهره الهی. هاله آزرمی. آشتیانی علی فتحی -52
  .272تا  267صفحات 1385مجله طب نظامی زمستان . رزشی در زنانا

بررسـی اسـترس گروهـی از کارکنـان نظـامی      . خدابخش احمـدي . آشتیانی علی فتحی. اسفندیار آزاد مرزآبادي -53
  .254تا  249صفحات 1385مجله طب نظامی زمستان . مستقر در منطقه خلیج فارس

. حمیـد طرخـورانی  . فاطمه رییسـی . طاهره الهی. هاله آزرمی. سوريفاطمه  .محمد باقر حبی .آشتیانی علی فتحی -54
  .51تا  41صفحات 1386پاییز  .مجله علوم رفتاري. زنان شاغلبررسی نظام ارزشی 

رابطه . علی اصغر احمدي. خدابخش احمدي. آشتیانی علی فتحی. هادي بهرامی احسان. صغري باقرپور کماچالی -55
تـا    33صـفحات  1386پاییز . مجله علوم رفتاري. مت روانی و موفقیت تحصیلیالگوهاي فرزندپروري با میزان سال

40.  
بررسی رابطه بین سبک رهبري و . مهدي حبیبی. شهرام توفیقی. آشتیانی علی فتحی.  محمد تقی زرنوشه فراهانی -56

  .86تا  79صفحات 1386پاییز . مجله علوم رفتاري. راهبردهاي مدیریت تعارض در مدیران
مواجهه پرستاران بـا  . نعمت اله جنیدي جعفري. پروین میرزایی. آشتیانی علی فتحی. مریم رضایی. یمحمد قاسم -57

  .113 -121صفحات  2شماره  9دوره  1386مجله طب نظامی تابستان . خشونت فیزیکی در بیمارستان 
نقش برون گرایی، روان . سید کاظم رسول زاده طباطبایی. آشتیانی علی فتحی. پرویز آزاد فالح. پروین رفیعی نیا -58

. سـال دوم . فصـلنامه روانشناسـی دانشـگاه تبریـز    . آزردگی گرایی و خلق مثبت و منفی در پرداز اطالعات هیجـانی 
  .81تا  53صفحات  1386تابستان  6شماره 

عالیـم   بـین ارتبـاط  . مـریم مغـانی لنکرانـی   . مهدي عزیز آبادي فراهانی. سید عباس توالیی .علی فتحی آشتیانی -59
صفحات  4شماره  9دوره  1386مجله طب نظامی زمستان . سردشت نفس در جانبازان شیمیایی عزت نشناختی و روا

282-273.  
گسسـته   رابطه ابعاد برونگردي، روان آزرده گرائـی و روان  .پرویز آزاد فالح. علی فتحی آشتیانی. رقیه آتشکار -60

  .111تا  103 صفحات1386تان زمس. مجله علوم رفتاري. رفتاري/ گرائی با سیستم هاي مغزي
تاثیر تصور قالبی بر اسنادهاي . آشتیانی علی فتحی. پرویز آزاد فالح. سید کاظم رسول زاده طباطبایی. نادر حاجلو -61

   . 122تا  197صفحات  1387تابستان  2شماره . سال دوازدهم. مجله روانشناسی. علی
. تصور از خـود نوجوانـان   به شیوه ایفاي نقش بر بهبودبررسی تاثیر آموزش  .علی فتحی آشتیانی، مالزمانیعلی  -62

  61-66صفحات  1387بهار   2دوره . مجله علوم رفتاري
علـی فتحـی   خانم هما صدقی جالل، خـانم هالـه آزرمـی،     داود طالبیان، حمید طرخورانی،، اکبر آقایانی چاوشی -63

 1387تابسـتان   2دوره . لـوم رفتـاري  مجلـه ع . روان بررسی رابطه نماز با جهت گیري مـذهبی و سـالمت   .آشتیانی
  149-156صفحات 
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مقایسـه روان  . سـید کـاظم رسـولزاده طباطبـایی و محسـن امینـی      ، تحـی آشـتیانی  علی ف، مجید محوي شـیرازي  -64
شناختی با دارو درمانگري بر وضعیت روانشناختی و درمان افراد مبتال به سندرم روده تحریـک  -درمانگري رفتاري

  .201-208صفحات  1387 پاییز 2دوره . يمجله علوم رفتار .پذیر
مقایسه سبکها و مکانیزم هاي دفاعی بیماران مبتال به . پرویز آزاد فالح ،علی فتحی آشتیانی محمد حسن افضلی، -65

  .245-252صفحات  1387 پاییز 2دوره . مجله علوم رفتاري. اختالل وسواس بی اختیاري و افراد سالم
بررسـی تـاثیر   . مرجـان دلخـوش   ، عباس عبادي، مارال دیبایی،فتحی آشتیانی علی، امین اجلی زهرا حاج امینی، -66

صـفحات   1387 پـاییز  2دوره . مجلـه علـوم رفتـاري   . آموزش مهارتهاي زندگی بر واکنش هاي هیجایی نوجوانـان 
270-263.  

بخشـی  بررسـی اثـر   . علی فتحـی آشـتیانی   لزاده طباطبایی، پرویز آزاد فالح،ناصر صبحی قراملکی، کاظم رسو -67
فصـلنامه روانشناسـی   . شناخت درمانی و آموزش مهارت هاي مطالعه در درمان دانشجویان مبتال به اضطراب امتحان

  تا 37صفحات  .1387پاییز  11دانشگاه تبریز سال سوم شماره 
مجلـه  . بررسی سالمت روانی در خانواده هاي خلبانان نظامی. مهدي حبیبی ،آشتیانی علی فتحی محبوبه احمدي، -68

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

رابطـه الگوهـاي   بررسی . علی اصغر احمدي. آشتیانی علی فتحی. صغري باقرپور کماچالی. هادي بهرامی احسان -69
ــدان   ــت تحصــیلی فرزن ــی و موفقی ــالمت روان ــا س ــدپروري ب ــی . فرزن ــوم تربیت ــه روان شناســی و عل ــتان . مجل زمس

  .100تا  87صفحات 1387
اعتبار و روایی پرسشـنامه احسـاس   . غالمعلی منتظر. پرویز آزاد فالح ،علی فتحی آشتیانی حمود پناهی شهري،م -70

  .34تا  27صفحات  1388بهار  3دوره . مجله علوم رفتاري. حضور ایگروپ
خلقـی   تاثیر حالت هاي. سید کاظم رسول زاده طباطبایی. آشتیانی علی فتحی. پرویز آزاد فالح. پروین رفیعی نیا -71

 3دوره . مجلـه علـوم رفتـاري   . عروقی برحسب ابعاد شخصیتی بـرون گـردي و نـوروز گرایـی     -بر پاسخ هاي قلبی
  .91تا 85صفحات  1388تابستان 

واگـرا   -سبک هاي اسنادي و سبک هاي یادگیري همگرا. فاطمه رئیسی. آشتیانی علی فتحی. نظام الدین قاسمی -72
  .111تا 105صفحات  1388تابستان  3دوره . لوم رفتاريمجله ع. در دانشجویان افسرده و عادي

بررسی سبکها و مکانیزم هاي دفاعی افـراد مبـتال بـه    . پرویز آزاد فالح. علی فتحی آشتیانی. محمد حسن افضلی -73
. فصلنامه روان شناسی بـالینی . بی اختیاري، اختالل اضطراب تعمیم یافته و اختالل هراس اجتماعی -اختالل وسواس

  .93تا  79صفحات . 1388بهار . شماره اول سال اول
مقایسه سـطح سـالمت   . سید کاظم رسولزاده طباطبایی. محسن امینی. علی فتحی آشتیانی. مجید محوي شیرازي -74

. دوره هشتم. مجله علوم روانشناختی. روانی بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر، بیماري التهابی و افراد سالم
  .96تا  85صفحات . 1388بهار . 29شماره 

بررسی نقش هوش هیجانی و مولفـه هـاي آن در رضـایت منـدي     . آشتیانی علی فتحیسید مجتبی حسینی سده،  -75
. 1388تابسـتان  . شماره دوم. سال دوم. مجله روانشناسی و دین. زناشویی و مقایسه آن با متغیرهاي جمعیت شناختی

  .130تا  105صفحه هاي 
سال دوم، . مجله روانشناسی و دین .بررسی رابطه دنیاگرایی و سالمت روانی. آشتیانی یعلی فتح. اهللا رضا اکبري -76

 .143تا  105، صفحه 1388شماره سوم، پاییز 

مجلـه روانشناسـی و   . ساخت مقیاس سنجش دنیاگرایی بر اساس متون دینی. آشتیانی علی فتحی. اهللا رضا اکبري -77
  .100تا  71، صفحه 1388، زمستان 4سال دوم، شماره . دین

نقش حافظه کاري در جمع ذهنـی کودکـان   . رضا پور حسین. آشتیانی علی فتحی. پرویز آزاد فالح. طاهره الهی -78
  .277تا  171صفحات  1388زمستان  3دوره . مجله علوم رفتاري. پیش دبستانی
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تعامـل  . ادات موسويپریسا س. سعید قنبري. آزاد ثابتی. آشتیانی علی فتحی. محمد کریم خداپناهی. جواد اژه اي -79
 301صفحات  1388زمستان  3دوره . مجله علوم رفتاري. بین شخصیت و سبک هاي فرا انگیزشی در عملکرد شغلی

  .310تا 
تا  5بررسی تحول حافظه کاري در کودکان .  رضا پور حسین. آشتیانی علی فتحی. پرویز آزاد فالح. طاهره الهی -80

  .1388تابستان . 14شماره . سال چهارم. ریزفصلنامه روانشناسی دانشگاه تب. ساله 7
علـی  . غالمرضا پورحیـدري . عباس محمود زاده. محمد علی رئیسی. آشتیانی علی فتحی .محمد علی خوشنویس -81

. بطب جنوفصلنامه   .انتقال تاثیر سی باند در کاهش تهوع و استفراغ نیروهاي رزمی در دریا هنگام. شمس نورایی
  .59-59حات صف. 1380زمستان  4شماره 

مجلـه  . نظام ارزشی دو نسل؛ فرزندان و والـدین  مقایسه .مهدي حبیبی . آشتیانی علی فتحی .دل آرام جزء مطلبی -82
  68تا  65   صفحات 1389بهار   4دوره . علوم رفتاري

. فصلنامه آرامش. بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر رضایت مند زناشویی . آشتیانی علی فتحی. فاطمه باقري -83
 .85تا  73صفحات . 1388زمستان . 27شماره 

فصلنامه . ویژگی هاي روانشناختی زنان و مردان نابارور در مقایسه با گروه بارور . آشتیانی علی فتحی. نغمه تقوي -84
  .54تا  45صفحات  11شماره  . 1388هار ب .دوره سوم. اندیشه و رفتار

مقایسه سطح سـالمت  . سید کاظم رسولزاده طباطبایی و محسن امینی. علی فتحی آشتیانی. مجید محوي شیرازي -85
مجلـه پـژوهش در سـالمت    . روانی افراد مبتال به سندرم روده تحریـک پـذیر، بیمـاري التهـابی روده و افـراد سـالم      

  . 82تا  75صفحات  1387وم پاییز دوره دوم شماره س. روانشناختی
مقایسه مداخله پزشکی و روانشناختی در بهبود کیفیت . خسرو صادق نیت. آشتیانی علی فتحی. محبوبه داستانی -86

  .14تا  5صفحات  1388دوره سوم شماره دوم تابستان . مجله پژوهش در سالمت روانشناختی. خواب
اثربخشی  .آشتیانی علی فتحیاده طباطبایی، پرویز آزاد فالح، زم رسولپریرخ دادستان، مریم طهرانی زاده، کاظ -87

مجله پژوهش در . برنامه درمانگري کندال بر سبک مقابله اي کودکان ایرانی مبتال به اختالل درونی سازي شده
   .68تا  59صفحات  1388دوره سوم شماره سوم پاییز . سالمت روانشناختی

. اي بـه روایـت بازیکنـان    بـازي هـاي رایانـه   . رضا پورحسین، تحی آشتیانیعلی فبهناز دوران، پرویز آزاد فالح،  -88
 .224 تا 211صفحات . 1388زمستان . 17شماره . سال پنجم. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

بررسی مفروضه هاي اساسی در باره ماهیت انسان از . ابولقاسم بشیري، سید محمد غروي، علی فتحی آشتیانی -89
  .47تا  7صفحات  1388سال دوم شماره اول بهار . فصلنامه روانشناسی و دین. شناسی و اسالمدیدگاه روان

بـرآورد گذشـت زمـان در محـیط     . غالمعلی منتظر . پرویز آزاد فالح . آشتیانی علی فتحی. محمود پناهی شهري -90
  .283تا  266صفحات . 1389پاییز  3شماره . سال چهاردهم. مجله روانشناسی. هاي مجازي

مجله علوم . رابطه هویت و هیجان خواهی با اعتیاد اینترنتی . آشتیانی علی فتحی. خدیجه فوالدوند. مهري سلطانی -91
    .197تا  191 صفحات 1389پاییز   4دوره . رفتاري

عوامـل   .سـیدحمید قریشـی  . فریـال خمسـه   .عبـاس عبـادي  . آشتیانی علی فتحی. محمد زمانی. زهرا حاجی امینی -92
صفحات  4شماره  12دوره  1389مجله طب نظامی زمستان  .رتبط با واکنش هاي هیجانی سربازانجمعیت شناختی م

  .216تا  211
هاي کارکنـان   موفقیت شغلی و  ویژگی. جعفر انیسی. سید حسین سلیمی .آشتیانی علی فتحی. محسن اسکندري -93

  .24تا  13صفحات . 1389ن تابستا. شماره دوم. سال اول. فصلنامه روانشناسی نظامی. در یک رسته نظامی
عملکرد حافظه بیماران مبتال به اختالل استرس پس از سانحه . آشتیانی علی فتحی ،ملیحه سلیمی ي،علیرضا مراد -94

 .276تا  269صفحات  1389زمستان  4شماره   4دوره . مجله علوم رفتاري. از جنگ یناش
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مقایسه دارو درمـانگر و رفتـار   : بی مزمن در زنانبی خوا. ، خسرو صادق نیتآشتیانی علی فتحیمحبوبه داستانی،  -95
  .330تا  327صفحات  1389زمستان . ویژه نامه. دوره پنجم. فصلنامه روانشناسی معاصر. درمانگري

الگوهاي ارتباطی خانواده و باورهاي خودکارآمدي در . ، علیرضا مراديآشتیانی علی فتحیمهرزاد فراهتی،  -96
  .579تا  577 صفحات 1389زمستان . ویژه نامه. دوره پنجم. روانشناسی معاصرفصلنامه . نوجوانان دختر و پسر

مجله . فرزندان و والدین: مقایسه نظام ارزشی دونسل. ، مهدي حبیبیآشتیانی فتحی علیآرام جزء مطلبی،  دل -97
  .68تا  65 صفحات 1389 بهار 1شماره   4دوره . علوم رفتاري

اختالل استرس پس از سانحه و  مقایسه عملکرد افراد مبتالء به. شتیانیعلی فتحی آاحمد عبدي، علیرضا مرادي،  - 98
  1388. فصلنامه روان شناسی بالینی  .افراد بهنجار در حافظه شرح حال معنایی

گیري مذهبی بر سالمت  بررسی سهم تأثیر جهت. زاده طباطبایی کاظم رسول ،آشتیانی علی فتحی ،رامین تبرّائی -99
  .شناختی ل جمعیتروان در مقایسه با عوام

رابطه برون گردي و نوروز گرایی با . ، حسن عشایريآشتیانی علی فتحی ،مهناز شاهقلیان، پرویز آزاد فالح -100
) 8پیاپی ( 4شماره . سال دوم. مجله روانشناسی بالینی.  ارزیابی نقش واسطه اي فراشناخت: نارسایی هاي شناختی

 . 49تا  41صفحات  1389زمستان 

مثبت و منفی بر  تاثیر القاي خلق. ، عباسعلی الهیاريعلی فتحی آشتیانیرویز آزاد فالح، ویدا هاشمی، پ -101
فصلنامه پژوهش در سالمت . سرعت پردازش شناختی افراد زودانگیخته بر اساس مولفه هاي زودانگیختگی

  .75تا  65صفحات  1389دوره چهارم شماره سوم پاییز . روانشناختی
اثربخشی برنامه فرزند پروري . ، کتایون خوشابیآشتیانی فتحی علیوسوي، بهنازسادات جعفري، رقیه م -102

سال . فصلنامه خانواده پژوهی. کمبود توجه/ مثبت بر سالمت روان مادران کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی
  .510تا  497صفحات . 1389زمستان . 24شماره . ششم

رابطه بین رضایتمندي زناشویی و مدت زمان ازدواج بررسی  .آشتیانی علی فتحیسید مجتبی حسینی سده،  -103
سال سوم، شماره . مجله روانشناسی و دین). ره(در میان دانش پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  .145ـ  127، ص 1389چهارم، زمستان 
 مقایسه سبک زندگی، کیفیت زندگی و سالمت روان. غالمرضا جعفري کندوان ،آشتیانی علی فتحی -104

  24 تا 17صفحات  1390بهار . دوره سیزدهم. مجله طب نظامی. کارکنان دو دانشگاه با وابستگی نظامی و غیرنظامی
.  

 اثربخشی .خسرو صادق نیت، سمانه صومعلو ،آشتیانی علی فتحیمحبوبه داستانی، فرهاد جمهري،  -105
 27صفحات  1390بهار 1شماره   5ره دو. مجله علوم رفتاري .مزمن یخواب یبدر  يو رفتاردرمانگر يدارودرمانگر

  .32تا 
بررسی رابطه سبک هاي دلبستگی و سالمت روانی با . ، علیرضا مهدویانآشتیانی علی فتحیعلی شاکر،  -106

  .184تا  179صفحات  1390تابستان  2شماره   5دوره . مجله علوم رفتاري . سازگاري زناشویی در زوجین
رابطه بین الگوهاي ارتباطی خانواده و کمرویی در . رضا مرادي، علیآشتیانی علی فتحیمهرزاد فراهتی،  -107

 :صفحات. 1389بهار و تابستان . شماره اول و دوم. دوره چهارم. فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی. نوجوانان
  .52تا  45

رتهاي رابطه میان الگوهاي ارتباطی خانواده و مها .، علیرضا مراديآشتیانی علی فتحیمهرزاد فراهتی،  -108
  . 86تا  69صفحات . 1389تابستان  2شماره . سال هفتم. فصلنامه خانواده و پژوهش. ارتباطی نوجوانان

بررسی مدل شش بعدي فرایند شکل . رضا پورحسین علی فتحی آشتیانی،بهناز دوران، پرویز آزادفالح،  -109
  .318تا  302. صفحات. 1390پاییز . 3شماره .سال پانزدهم. مجله روانشناسی. گیري هویت
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کنترل و  خانواده با منبع یارتباط يالگوها نیرابطه ب .علیرضا مرادي علی فتحی آشتیانی،مهرزاد فراهتی،  -110
  .285تا  279 صفحات 1390 پاییز 3شماره   5دوره . مجله علوم رفتاري .نفس نوجوانان عزت

مقایسه رگه  . سن امینیزاده طباطبایی و مح سید کاظم رسول علی فتحی آشتیانی،محوي شیرازي، مجید  -111
فصلنامه پژوهش هاي . هاي شخصیتی افراد مبتال به سندرم روده تحریک پذیر، بیماري التهابی روده و افراد سالم

  .163تا  151صفحات . 1390بهار . 21شماره . سال ششم. نوین روانشناختی
احی نسخه نرم افزاري آزمون طر. ، مجتبی خداداديعلی فتحی آشتیانیمهناز شاهقلیان، پرویز آزاد فالح،  -112

فصلنامه مطالعات . مبانی نظري، نحوه ساخت و ویژگی هاي روانسنجی: دسته بندي کارت هاي ویسکانسین
  .133تا  111صفحات  1390پاییز  4سال اول شماره . روانشناسی بالینی

رسی عملکرد حافظه بر. ، حسن عشایري، مجتبی خداداديعلی فتحی آشتیانیندا نظربلند، پرویز آزاد فالح،  -113
 4شماره   5دوره . مجله علوم رفتاري. کاري و برانگیختگی قشري پیشانی با توجه به رگه شخصیتی زودانگیختگی

  .296تا  287 صفحات 1390 زمستان
بررسی . ، سید حسین سلیمی، اسفندیار آزاد مرزآبادي، علی اکبر اسماعیلیآشتیانیعلی فتحی رضا نوري،  -114

دوره . فصلنامه روانشناسی نظامی. صیتی و سالمت روانی سربازان اقدام کننده به خودکشیبرخی ویژگی هاي شخ
  . 55تا  47صفحات . 1390بهار . دوم، شماره پنجم

 .آشتیانی  علی فتحیزاده طباطبایی، پرویز آزاد فالح،  پریرخ دادستان، مریم طهرانی زاده، کاظم رسول -115
فصلنامه روانشناسی . در کاهش نشانه هاي درونی سازي شده ایرانیاثربخشی برنامه درمانگري مقابله اي کت 

  .321تا  313صفحات  1390تابستان  28شماره . سال هفتم. روانشناسان ایرانی: تحولی
علل بروز . ، پرویز آزاد فالح، فضل اله احمديعلی فتحی آشتیانیفرشته پور محسنی، عباسعلی اللهیاري،  -116

. سال دوم. فصلنامه پژوهش هاي کاربردي روانشناختی. یک مطالعه کیفی: زوجیننارضایتی زناشویی از دیدگاه 
  .16تا  1صفحات  1390تابستان  2شماره 

بررسی برانگیختگی قشري پیشانی در . ، حسن عشایريعلی فتحی آشتیانیندا نظربلند، پرویز آزاد فالح،  -117
دوره پنجم . ش در سالمت روانشناختیفصلنامه پژوه. هنگام عملکرد حافظه کاري در رگه شخصیتی اضطراب

  .33تا 23صفحات  1390شماره اول بهار و تابستان 
اثر بخشی آموزش گروهی برنامه فرزندپروري مثبت . ، کارینه طهماسیانعلی فتحی آشتیانیبهناز جعفري،  -118

فرهنگ مشاوره و  فصلنامه. کمبود توجه/ به مادران بر کاهش نشانه هاي مرضی کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی
  .140تا  124صفحات  1390پاییز   7سال دوم شماره . روان درمانی

 ربخشیاث  .، پرویز آزاد فالح، فضل اهللا احمديعلی فتحی آشتیانی ، عباسعلی اللهیاري،ه پورمحسنیفرشت -119

 1سال سوم  شماره . روانشناسی بالینیمجله . مندي زناشویی زوجین سازي زناشویی بر رضایتهاي توانمند برنامه
  .37تا  27صفحات  1390بهار ) 9پیاپی (

بررسی اثربخشی درمان  .شقاقی، فرهاد فتحی آشتیانیعلی ، آقایوسفی، علیرضا گلزاري، محمود جاسمیمنا  -120
و  رهنگ مشاورهف فصلنامه. بري و موري در بهبود افسردگی، اضطراب و تنیدگی اي فورتین هفت مرحله 

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

بررسی پردازش هاي فراشناختی با توجه به ابعاد . علی فتحی آشتیانیمهناز شاهقلیان، پرویز آزاد فالح،  -121
دوره پنجم شماره سوم و چهارم پاییز و . وهش در سالمت روانشناختیفصلنامه پژ. اضطراب و زودانگیختگی

 .21تا 13صفحات  1390زمستان 

 علل. ، پرویز آزاد فالح، فضل اهللا احمديعلی فتحی آشتیانی عباسعلی اللهیاري، فرشته پورمحسنی کلوري، -122
 دوم، سال. روانشناختی برديکار هاي پژوهش مجله. کیفی مطالعه یک: زوجین دیدگاه از زناشویی نارضایتی بروز

 .16 تا 1 صفحات. 1390 تابستان ،2 شماره
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رابطه رگه شخصیتی . ، حسن عشایري، مجتبی خداداديعلی فتحی آشتیانیندا نظربلند، پرویز آزاد فالح،  -123
 1391شماره اول بهار . سال شانزدهم. مجله روانشناسی. اضطراب با عملکرد موثر و کفایت پردازش حافظه کاري

  .69تا 51حات صف
 به مبتال سرطانی بیماران عملکرد بررسی .آشتیانی فتحی علی اکرمیان، فهیمه مرادي، علیرضا عبدي، احمد -124

PTSD 68تا  61صفحات  1391بهار  1شماره   6دوره . مجله علوم رفتاري .حال شرح حافظه تکالیف در.  
ی شناخت هاي ییفراشناخت و نارسا هاي مؤلفه سهیمقا  .آشتیانی علی فتحی مهناز شاهقلیان، پرویز آزادفالح،  -125

 Error! Bookmark not: صفحات 1391، تابستان 2، شماره 6مجله علوم رفتاري دوره  .یتیشخص براساس ابعاد

defined.-10.  
یابی پرسشنامه اعتبار. ىشقاق فرهاد واحدى، همایون امینى، محسن ،آشتیانى فتحى على تنهایى، زهرا -126

 1391تابستان  2، شماره 17دوره . مجله گوارش.  IBSتجدیدنظر شده درد مک گیل بر روي بیماران مبتال به 
 .97تا  91صفحات 

 ویژگی هاي روانسنجی مقیاس. زهرا شعاعی. آشتیانی علی فتحی. مهري سلطانی. خدیجه فوالدوند -127
   155 صفحه 1391تابستان  8شماره . سال سوم .گیري تربیتی لنامه اندازهفص). نسخه فارسی(و یتحصیلی تین مشغولیت

و  هیناسازگار اول هاي طرحواره سهیمقا. م رسولزاده طباطبایی، سید کاظآشتیانی فتحی علیملیحه حسنی،  -128
دوره . ريمجله علوم رفتا. مدار جانمدار و هی مقابله مساله هاي سبک با نیشده در زوج ادراك يفرزندپرور هاي وهیش
  .235تا  231صفحات  1391پاییز  3شماره   6

رابطه آمادگی جسمانی و سالمت روانی در کارکنان یک . ، الیاس بیگدلیعلی فتحی آشتیانیطاهره الهی،  -129
 . 199تا  192صفحات  1391پاییز  3شماره  14دوره . مجله طب نظامی. دانشگاه نظامی

. ، مهدیه ملیانی، مهدي صحراگردعلی فتحی آشتیانیآزاد فالح، آزاده طاولی، عباسعلی اللهیاري، پرویز   -130
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی . (SIAS) فارسی مقیاس اضطراب در تعامالت اجتماعی  روایی و پایایی نسخه

  . 232تا  227صفحات  1391پاییز  3سال هیجدهم شماره  .ایران

هاي کامپیوتري در  نقش بازي. ، رضا پورحسینتیانیعلی فتحی آش بهناز دوران، پرویز آزاد فالح، -131
 .1391زمستان  4شماره   6دوره . مجله علوم رفتاري.  گیري هویت جوانان شکل

رابطه جهت . یاحمدي، پرویز آزادفالح، جعفر انیس ، خدابخشعلی فتحی آشتیانیعبداهللا سلطانی نژاد،  -132
تابستان . شماره دهم. دوره سوم. صلنامه روانشناسی نظامیف. گیري مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان

 . 43تا  35صفحات . 1391

 دفاعی هاي سبک و شخصیتی هاي  یویژگ رابطۀ.  عباسعلی اللهیاري علی فتحی آشتیانی،محسن کچویی،   -133
 4، شماره سال سیزدهم. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي. دانشجویان در خوردن اختالل هاي نشانه با
 .90تا  81صفحات  1391زمستان ). 50پیاپی (

ارتباط سبک ها و مکانیزم هاي دفاعی با سیستم هاي . پرویز آزاد فالحعلی فتحی آشتیانی، رقیه آتشکار،  -134
 تا  63صفحات . 1391، زمستان )16پیاپی ( 4سال چهارم، شماره . مجله روانشناسی بالینی. رفتاري/ مغزي

تاثیر آموزش رفتاري والدین در کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه و قانون . ، محسن امیريعلی فتحی آشتیانی  - 135
 . مجله روانشناسی نظامی. شکنانه کودکان کارکنان

بررسی تغییرات . ، زینب شریف عسکريعلی فتحی آشتیانیمجید صفاري نیا، احمد علی پور،  -136
فصلنامه . توصیفی دانش آموزان ابتدایی -سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان در ارزشیابی کیفی

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

رابطه باورهاي فراشناختی و سبک هاي مقابله با . ، پرویز آزاد فالحعلی فتحی آشتیانیفهیمه قهوه چی،  -137
دوره ششم . در سالمت روانشناختیمجله پژوهش . اضطراب امتحان دانش آموزان به نقش دلبستگی دوسوگرا

 . 18تا  10صفحات . 1391شماره سوم پاییز 
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رابطه ویژگی هاي شخصیتی و سبک هاي دفاعی با . ، عباسعلی اللهیاريعلی فتحی آشتیانیمحسن کچویی،  -138
 4سال سیزدهم، شماره . مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي. نشانه هاي اختالل خوردن در دانشجویان

 .93تا 84صفحات ) 50پیاپی ( 1391زمستان 

 با فراشناختی درمانگري اثربخشی مقایسه. ، پرویز آزاد فالحعلی فتحی آشتیانیفهیمه قهوه چی الحسینی،   -139
شماره   7دوره . مجله علوم رفتاري. امتحان اضطراب به مبتال دانشجویان فرانگرانی کاهش در درمانگري شناخت

 . 30 تا 23صفحات  1392بهار  1

. در رضایت زناشویی کارکنان "من"نقش رضایت شغلی و نیرومندي   .علی فتحی آشتیانیمحسن کچویی،  -140
 . 24تا  17صفحات  1392بهار  1شماره  15دوره . مجله طب نظامی

مقایسه سبک هاي دفاعی و دلبستگی در زنان مبتال به . علی فتحی آشتیانیمریم باقري، پرویز آزاد فالح،  -141
 .236تا  220صفحات  1392تابستان  2شماره . سال هفدهم. مجله روانشناسی. دارو و غیرمعتادسوء مصرف 

رابطه هوش معنوي و بهزیستی معنوي با . ، محمد احسان تقی زادهعلی فتحی آشتیانیآرزو حسین دخت،  -142
  .73 ات 57صفحات . 1392تابستان  22شماره . مجله روانشناسی و دین. کیفیت زندگی و رضایت زناشویی

مقایسه اثربخشی . ، آزاده طاولیعلی فتحی آشتیانیعباسعلی اللهیاري، پرویز آزاد فالح، مهدیه ملیانی،  -143
رفتاري بر نشانه هاي باقیمانده مبتالیان به افسردگی اساسی  -درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی

 . 166تا 159صفحات  1392ن تابستا  2شماره   7دوره . مجله علوم رفتاري. عودکننده

، خدابخش احمدي، عماد یاحقی، علیرضا نیک مراد، روح اله علی فتحی آشتیانیعبداله سلطانی نژاد،  -144
الگوي ساختاري رابطه اختالل شخصیت مرزي، سبک مقابله اي هیجان مدار، . کریمی، عاطفه عبدالمنافی

 .182تا  176صفحات  1391زمستان  3شماره  1دوره  .مجله طب انتظامی. تکانشگري و افکار خودکشی در سربازان

هاي روانسنجی و ساختار عاملی  بررسی شاخص. علی فتحی آشتیانیمجید صفاري نیا، احمد علی پور،  -145
 . دانشگاه عالمه طباطبایی .گیري روانی تربیتی مجله اندازه. DSQ-60 دفاعی هاي مکانیسم و ها پرسشنامه سبک

تغییرات سایکوفیزیولوژیک . احمد علی پور، مجید صفاري نیا حی آشتیانی،علی فتزینب شریف عسکري،  -146
 4شماره . مجله روانشناسی سالمت. توصیفی دانش آموزان ابتدایی - مرتبط با استرس امتحان در ارزشیابی کیفی

 . 55تا  42صفحات . 1391زمستان 

فالح، جعفر انیسی، فاطمه رحمتی  خدابخش احمدي، پرویز آزاد علی فتحی آشتیانی،عبداله سلطانی نژاد،  -147
بررسی رابطه جهت گیري مذهبی با رفتارهاي خودکشی گرایانه . نجارکالیی، اسالم آقاپور، روح اله کریمی

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

ر بهزیستی روانشناختی مادران کودکان کم پروري مثبت باثربخشی برنامه آموزش فرزند .علی فتحی آشتیانی -148
 . توان ذهنی

 یشناخت يبر مؤلفه ها يرفتار -یو درمان شناخت يفرد نیدرمان ب یاثربخش سهیمقا .علی فتحی آشتیانی -149
 .یاختالل اضطراب اجتماع

در  "من"رضایتمندي زناشویی، رضایتمندي شغلی و نیرومندي . علی فتحی آشتیانیمحسن کچویی،  -150
 .23تا  15صفحات  1392بهار  13دوره چهارم، شماره . مجله روانشناسی نظامی. ظامینیروهاي ن

مقایسه اثربخشی . مهدیه ملیانی ،علی فتحی آشتیانی،  پرویز آزادفالح،  عباسعلی الهیاري،  آزاده طاولی -151
دوره . مجله علوم رفتاري. هاي اختالل اضطراب اجتماعی رفتاري بر کاهش نشانه-فردي و درمان شناختی درمان بین

 .1392پاییز   3شماره   7

 ابعاد بررسی. عبادي عباس آزادفالح، پرویز آشتیانی، فتحی علی احمدي، خدابخش محمدي، خسرو -152
 .1392: 5ه ؛ شمار11دوره . يعلوم رفتار قاتیمجله تحق. روانی سالمت هاي شاخص مفهومی چهارچوب
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  ي داخلیها همایشدر  ارائه شده له هايمقا
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  1376. پزشکی ایران
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  1376. رضوانشهر
بقیـه   شگاه علوم پزشـکی دان .همایش بهداشت روانی .چگونه به بهداشت روانی خود کمک کنیم. آشتیانی علی فتحی -7
  1376 …ا

 .همایش مسائل روانشناختی در نیروهـاي نظـامی   .مصدوم روانی ناشی از جنگ 52سیماي بالینی .  آشتیانی علی فتحی -8
   1378…بقیه ا شگاه علوم پزشکیدان
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  1379. درمانی کوثر
  1379… بقیه ا شگاه علوم پزشکیدان .مقدمه اي بر بهداشت روانی سمینار بهداشت روانی.  آشتیانی علی فتحی -12
ـ    .سبب شناسی آسیبهاي روانی ناشی از جنگ. آشتیانی علی فتحی -13 شـگاه  دان .گسمینار آسیبهاي روانـی ناشـی از جن

   1380…بقیه ا علوم پزشکی
گردهمایی مدیران بهداشت نیروهاي پنجگانه . یک الگوي روانشناختی از استرسهاي میدان نبرد. آشتیانی علی فتحی -14

  . 1380.... دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سپاه
دانشـگاه علـوم   . کنگره سالمت و بهداشت نظامی . بررسی سالمت روانی در گروهی از پرسنل.  آشتیانی علی فتحی -15

    1381... ی بقیه اپزشک
دانشـگاه  . کنگـره سـالمت و بهداشـت نظـامی     .یک الگوي روانشناختی از استرسهاي میدان نبرد. آشتیانی علی فتحی -16
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مقایسه روشهاي شناخت درمـانگري و حساسـیت زدایـی مـنظم درکـاهش      .  فاطمه امامقلی وند. آشتیانی علی فتحی -17
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بررسـی عوامـل مـوثر در ازدواجهـاي موفـق و نـاموفق       .  رضـا کرمـی نیـا   .  خـدابخش احمـدي  . آشـتیانی  علی فتحی -19

  1381. تهران. تربیت معلم شگاهدان. اولین کنگره سراسري روانشناسی ایران .دانشجویان
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بررسی میزان تصور از خود نوجوانان و تاثیر شیوه آموزش ایفاي نقش بر افزایش . آشتیانی علی فتحی. علی مالزمانی -30
    1382. تهران. و دفتر امور زنان …بقیه ا شگاه علوم پزشکیدان .ت مشاوره ايآن همایش بهداشت روانی و خدما

بررسـی تـاثیر تمرینهـاي جسـمانی در     .  فرشاد نجفی پـور . سید حسین سلیمی. علیرضا عسکري. آشتیانی علی فتحی -31
. تهران. امور زنان و دفتر …بقیه ا شگاه علوم پزشکیدان .همایش بهداشت روانی و خدمات مشاوره اي . بکاهش اضطر

1382    
همایش بهداشت روانی  . بررسی مشکالت خانوادگی خانواده هاي متوفیان.  آشتیانی علی فتحی.  خدابخش احمدي -32

    1382. تهران. و دفتر امور زنان …بقیه ا شگاه علوم پزشکیدان .و خدمات مشاوره اي
انوادگی اجتمـاعی اقتصـادي و فرهنگـی خـانواده هـاي      بررسی مشکالت خ.  آشتیانی علی فتحی. خدابخش احمدي -33

. تهـران . و دفتر امـور زنـان   …بقیه ا شگاه علوم پزشکیدان .همایش بهداشت روانی و خدمات مشاوره اي .شهدا در تهران
1382    

 بررسی مقایسه اي مشکالت روانشـناختی در بـین فرزنـدان شـهدا و متوفیـان     . آشتیانی علی فتحی. خدابخش احمدي -34
    1382. تهران. و دفتر امور زنان …بقیه ا شگاه علوم پزشکیدان .همایش بهداشت روانی و خدمات مشاوره اي .سپاه

کنگـره سراسـري    دومـین . ارزیابی روانشناختی سـربازان .  آشتیانی علی فتحی. عارف سجاده چی - 35
  1382ارتش زشکیپ لومدانشگاه ع. طب نظامی

کنگـره سراسـري    دومـین . بررسی راهبردهاي مدیریت تعارض در ستاد بهداري. تیانیآش علی فتحی. علی مهدي پور-36
  1382ارتشزشکی پ لومدانشگاه ع. طب نظامی
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دانشگاه علـوم پزشـکی   . کنفرانس روانپزشکی جنگ . تاریخچه اختالالت روانی ناشی از جنگ. آشتیانی علی فتحی -37
  1383... بقیه ا

همـایش سراسـري    .ممتـاز  بررسی میزان موفقیت تحصیل همزمان در دانشجویان.  انیآشتی علی فتحی. جعفر کیوانی -38
  1383. دانشگاه اصفهان. استعدادهاي درخشان در آموزش عالی

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان ممتاز ، تحصیل در یک رشـته یـا دو رشـته    . جعفر کیوانی. آشتیانی علی فتحی -39
   1383. دانشگاه اصفهان. ادهاي درخشان در آموزش عالیهمایش سراسري استعد .بطور همزمان

همـایش   .بررسی مشکالت دانشجویان ممتاز در استفاده از طرح تحصیل همزمـان . جعفر کیوانی. آشتیانی علی فتحی -40
  1383. دانشگاه اصفهان. سراسري استعدادهاي درخشان در آموزش عالی

 1383. دانشگاه مشهد .همایش جوان، دین و زندگی .نبهداشت روانی جوانا.  آشتیانی علی فتحی -41 
. دانشگاه قائمشهر. همایش جوان ، نشاط و شادي .نقش نشاط و شادي در بهداشت روانی  جوانان. آشتیانی علی فتحی -42

1383 

کنگـره   . بررسی تاثیر شیوه آموزش ایفاي نقش بر افزایش عزت نفس نوجوانـان . آشتیانی علی فتحی. علی مالزمانی -43
  1382. دانشگاه شهید بهشتی. آسیب شناسی خانواده

 بهـداري غـرب  . همـایش بهداشـت روانـی در نیروهـاي نظـامی     . نشانه شناسی اختالالت روانـی .  آشتیانی علی فتحی -44
  1383. کرمانشاه

. هـاي نظـامی  همایش بهداشت روانـی در نیرو  .سبب شناسی اختالالت روانی در نیروهاي نظامی. آشتیانی علی فتحی -45
  1383. کرمانشاه بهداري غرب

بهـداري  . همایش بهداشـت روانـی در نیروهـاي نظـامی     .اختالالت اضطرابی در نیروهاي نظامی. آشتیانی علی فتحی -46 
  138. کرمانشاه غرب

روي بهـداري نیـ  . سمینار بهداشـت روانـی در نیروهـاي نظـامی    . تکنیکهاي مشاوره و رواندرمانی. آشتیانی علی فتحی -47
  1383.  زمینی سپاه

سمینار بهداشـت روانـی   . STAIو  16PF , SCL-90-Rآشنایی با آزمونهاي روانشناختی ، . آشتیانی علی فتحی -48
  1383.  بهداري نیروي زمینی. در نیروهاي نظامی

 علـوم پزشـکی   دانشـگاه . سمینار روانپزشکی نظامی  .مروري بر اختالالت روانی ناشی از جنگ.  آشتیانی علی فتحی -49
  1383. بقیه اهللا

  1383. نیروي مقاومت بسیج. همایش مسایل روانشناختی و مشاوره اي .نظام روانشناسی در ایران.  آشتیانی علی فتحی -50
بقیـه   علوم پزشکی دانشگاه. سمینار روشهاي تشخیص و درمان اعتیاد  .روشهاي تشخیص اعتیاد. آشتیانی علی فتحی -51
  1383. اهللا
نماینـدگی رهبـري در   دفتـر  . کارگـاه آموزشـی روانشناسـی و مشـاوره     .آسـیب شناسـی روانـی   . آشتیانی لی فتحیع -52

  1383. اصفهان. دانشگاهها
نماینـدگی رهبـري در   دفتـر  . کارگـاه آموزشـی روانشناسـی و مشـاوره     .روشـهاي تغییـر رفتـار   . آشـتیانی  علی فتحی -53

  1383. اصفهان. دانشگاهها
دومـین   .طراب و افسـردگی در دانشـجویان  رسی رابطه بین حافظه دیداري با اضبر. آشتیانی علی فتحی. آزاده نطنزي  -54

  1383. تحقیقات و فناوري وزارت علوم. سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان
سـمینار  دومـین   .بررسی رابطه بین سازگاري و سالمت عمـومی دانشـجویان  . آشتیانی علی فتحی. زینب سلطانی نژاد -55

  1383. تحقیقات و فناوري وزارت علوم. سراسري بهداشت روانی دانشجویان
سـومین کنگـره   . تغییر سبک زندگی شیوه اي موثر براي درمان اخـتالل اسـترس پـس از ضـربه    . آشتیانی علی فتحی -56

  1384... . دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سراسري طب نظامی
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هـاي  بررسـی رابطـه بـین سـبک رهبـري و راهبرد     . شـهرام تـوفیقی  . آشـتیانی  فتحیعلی . محمد تقی زرنوشه فراهانی-57
  1384... دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سومین کنگره سراسري طب نظامی .مدیریت تعارض در بیمارستانها

لی و رابطه رضایت شـغ . رضا کرمی نیا. حسینعلی مهرابی. خدابخش احمدي. آشتیانی علی فتحی.  غالمرضا میرزایی -58
  1384... . دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سومین کنگره سراسري طب نظامی. سالمت روان یک واحد نظامی

. مانـدانا امیـري  . حسین رنجبر شایان. جعفر انیسی. اسفندیار آزاد. زهرا کاتب. خدابخش احمدي. آشتیانی علی فتحی -59
دانشـگاه علـوم   . سومین کنگره سراسري طب نظـامی . زلزله بممجروحین  عالئم اولیه اختالالت روانیبررسی . زهرا ثابتی

  1384...  پزشکی بقیه ا
سومین کنگره سراسـري طـب   . ارزیابی روانشناختی سربازان. روح اهللا قاضی. آشتیانی علی فتحی. عارف سجاده چی -60

  1384...  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. نظامی
. سومین کنگره سراسري طب نظـامی . سالمت روانی در خانواده خلبانانرسی بر. آشتیانی علی فتحی. محبوبه احمدي -61

  1384...  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا
، علی .،خدابخش احمدي.، اسفندیار آزاد.، جعفر انیسی.، حسین رنجبر شایان.سید حسین سلیمی .آشتیانی علی فتحی -62

  1384... . دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. ه سراسري طب نظامیسومین کنگر. کارکنانبررسی علل کناره گیري . مال زمانی

 .، اسفندیار آزاد. يخدابخش احمد .،علی مالزمانی.زهرا ثابتی .زهرا کاتب .سید حسین سلیمی .آشتیانی علی فتحی -63
. سومین کنگره سراسـري طـب نظـامی   . ضرورت بررسی سطح سالمت روانی در گزینش نیروي انسانی. محمود صابریان

  1384... دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا
. نقش ویژگی هاي شخصیتی در رضایت شـغلی کارکنـان  . آشتیانی علی فتحی. حسینعلی مهرابی. غالمرضا میرزایی -64

  1384...  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سومین کنگره سراسري طب نظامی
 کارکنـان بررسـی رضـایت شـغلی در    . بخش احمـدي خدا. آشتیانی علی فتحی. حسینعلی مهرابی. غالمرضا میرزایی  -65

  1384...  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سومین کنگره سراسري طب نظامی. ارشد و جزء یک واحد نظامی
. بررسـی اخـتالالت روانـی در گروهـی از کارکنـان نظـامی      . آشـتیانی  علی فتحی. سید حسین سلیمی. اسفندیار آزاد -66

  1384...  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. یسومین کنگره سراسري طب نظام
بررسی مشکالت رفتاري . فاطمه سوري. آشتیانی علی فتحی. سید محمود میرزمانی. سید حسین سلیمی. جعفر انیسی -67

  1384...  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سومین کنگره سراسري طب نظامی. فرزندان دختر کارکنان
سـومین  . نحوه گذراندن اوقات فراغـت در بـین کارکنـان   . آشتیانی علی فتحی. کیهادي عبدالمل. خدابخش احمدي -68

  1384...  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. کنگره سراسري طب نظامی
در  ننماز گـذارا بررسی برخی از عوامل مرتبط بر حضور بیشتر . آشتیانی علی فتحی. سید حسین سلیمی. جعفر انیسی -69

  1384...  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سراسري طب نظامیسومین کنگره . نماز جماعت
. ارتباط سازگاري با موفقیت شغلی در یک واحد نظـامی . سید حسین سلیمی. آشتیانی علی فتحی. محسن اسکندري -70

  1384... دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سومین کنگره سراسري طب نظامی
بررسی استرسهاي گروهی از کارکنان مستقر در منطقه خلیج .  خش احمديخداب. آشتیانی علی فتحی. اسفندیار آزاد -71

  1384... دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سومین کنگره سراسري طب نظامی. فارس
بررسی شیوه هاي اثـر بخـش و غیـر اثـر بخـش گـذران اوقـات        .  زهرا ثابتی. آشتیانی علی فتحی. خدابخش احمدي -72

  1384... دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سومین کنگره سراسري طب نظامی. انفراغت در بین فرزندان کارکن
سـومین  . تاثیر تصور از خود بر سالمت روان نوجوانـان در خـانواده هـاي نظـامی    . آشتیانی علی فتحی. علی مالزمانی -73

  1384... دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. کنگره سراسري طب نظامی
ارزیـابی اعتبـار و روایـی مقیـاس افکـار      . خـدابخش احمـدي  . سید حسـین سـلیمی  . تیانیآش علی فتحی. جعفر انیسی -74

  1384... دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سومین کنگره سراسري طب نظامی. خودکشی بک در سربازان
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...  ا دانشگاه علـوم پزشـکی بقیـه   . سمینار اختالالت خواب. تاریخچه و فیزیولوژي خواب طبیعی. آشتیانی علی فتحی -75
  1384. مرکز تحقیقات علوم رفتاري

. گسـتره مسـایل و خـدمات بهداشـت روانـی     : پانل خدمات بهداشت روانی در نیروهـاي نظـامی  . آشتیانی علی فتحی -76
  1384... . دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. سومین کنگره سراسري طب نظامی

سـومین  . پیامـدها و راهبـرد هـاي مقابلـه اي    : شـی از جنـگ  سمپوزیوم پیامد هاي روانشناختی نا.  آشتیانی علی فتحی -77
  1384... . دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. کنگره سراسري طب نظامی

همایش تقویت نظام خـانواده و  . بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی. آشتیانی علی فتحی. مهین جهانپور -78
  .1384اسفند  11. آسیب شناسی آن

همـایش  . مقایسه سطح سـالمت روانـی زوج هـاي بـارور و نابـارور     . آشتیانی علی فتحی. احمد باغستانی .نغمه تقوي -79
  .1384اسفند  11. تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن

همایش تقویت نظام . بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاري زناشویی. آشتیانی علی فتحی. خدابخش احمدي -80
  .1384اسفند  11. ناسی آنخانواده و آسیب ش

همـایش  . نقش اعتقادات دینی در کاهش آسیب پـذیري فرهنگـی خـانواده   . آشتیانی علی فتحی. خدابخش احمدي -81
  .1384 ماه اسفند 1-2. تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن

دومـین کنگـره   . نگـی بررسی رابطه سازگاري زناشویی با آسیب پذیري فره. آشتیانی علی فتحی. خدابخش احمدي -82
  1385اردیبهشت  25-28سراسري آسیب شناسی خانواده در ایران 

دومـین کنگـره سراسـري    . مقایسه سطح سالمت روانی زنان و مردان بارور و نابارور. آشتیانی علی فتحی. نغمه تقوي -83
  1385اردیبهشت  25-28آسیب شناسی خانواده در ایران 

. رابطه حمایتهاي عاطفی و ارتباط زوجین بـا سـالمت روانـی زنـان و مـردان نابـارور      . آشتیانی علی فتحی. نغمه تقوي -84
  1385اردیبهشت  25-28دومین کنگره سراسري آسیب شناسی خانواده در ایران 

دانشگاه . هاي بیولوژیک کنفرانس عوارض روانی سالح. هاي بیولوژیک مروري بر کاربرد سالح. آشتیانی علی فتحی -85
  .مرکز تحقیقات علوم رفتاري... . بقیه ا علوم پزشکی

اولـین  . بررسی تاثیر آموزش به شیوه ایفاي نقش بر بهبود تصور از خود نوجوانان. آشتیانی علی فتحی. علی مالزمانی -86
  1385آذر ماه  7-9. کنگره سراسري هنر درمانی در ایران

 سمپوزیومچهارمین . درمان اختالل استرس پی از ضربهتغییر سبک زندگی، شیوه اي موثر براي . آشتیانی علی فتحی -87
  1386اسفند ماه  1-2روانی ناشی از جنگ  -پیشگیري و درمان عصبی

رابطه استرس و ابعاد برون گردي، روان آزرده گرایی، . پرویز آزاد فالح. آشتیانی علی فتحی. سیده رقیه آتشکار -88
. دانشگاه شیراز. هارمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویانچ. رفتاري/روان گسسته گرایی و سیستم هاي مغزي

  1387خرداد ماه  2-1
. شخصیت و مستعد بودن به حالت هاي عاطفی مثبت و منفی. آشتیانی علی فتحی. پرویز آزاد فالح. پروین رفیعی نیا -89

  1387ماه خرداد  1-2. دانشگاه شیراز. چهارمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان
چهارمین . بحران معنویت، اساسی ترین چالش بهداشت روان انسان هزاره سوم. اسفندیار آزاد. آشتیانی علی فتحی -90

  1387 /2/3تا  1387 /31/2. دانشگاه علوم پزشکی ارتش. نکنگره سراسري طب نظامی و مدیریت بحرا
. یانماعی و تصور از خود در بین دانشجونگرش اجتمقایسه . مهدي حبیبی. آشتیانی علی فتحی .خدابخش احمدي  -91

  1387 /2/3تا  1387/ 31/2. دانشگاه علوم پزشکی ارتش. نچهارمین کنگره سراسري طب نظامی و مدیریت بحرا
دانشگاه . کنفرانس بیماري هاي سایکوسوماتیک. استرس و مفاهیم روانشناختی طب روان تنی. علی فتحی آشتیانی -92

  . 1387مهرماه  17. مرکز تحقیقات علوم رفتاري) عج(ه اهللا علوم پزشکی بقی
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مقایسه سطح سالمت روانی افراد مبتال به . کاظم رسولزاده طباطبایی. علی قتحی آشتیانی. مجید محوي شیرازي -93
. اعیهمایش منطقه اي بهداشت روان و ارتباطات اجتم. سندرم روده تحریک پذیر و بیماري التهاب روده و افراد سالم

  .1387فروردین  29. دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراب
 14/12/1387. مرکز بهداشت روان بنیاد جانبازان . PTSDنکات ضروري در درمان . علی قتحی آشتیانی -94
. تاثیر شرایط فیزیکی محیط اداري بر رضایت شغلی کارکنان. علی خوانین. آشتیانی علی فتحی. مجید حق دوستی  -95

  1389اردیبشت ماه  8-9دانشگاه صنعتی امیرکبیر . مایش ملی ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ايدومین ه
بررسی سازگاري زناشویی . فر، رسول حشمتی آشتیانی، علی شاکر، مریم پوررحیمی، جعفر حسینی علی فتحی -96

 - تبریز ش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نوراولین همای. هاي دلبستگی ایمن، نگران، انکارکننده و ترسو زوجین در سبک
 .1389اردیبهشت ماه  23تا  22
کنفرانس اختالل بیش فعالی . کمبود توجه/ مداخالت روانشناختی در درمان اختالل بیش فعالی. آشتیانی علی فتحی -97

  22/7/1389). عج(بیمارستان بقیه اهللا ). عج(علوم پزشکی بقیه اهللا  شگاهدان. نقص توجه
کنفرانس رویکردهاي روانشناختی در . مداخالت روانشناختی در درمان اختالل تبدیلی. آشتیانی علی فتحی -98

  .6/8/1389. مرکز تحقیقات علوم رفتاري). عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا . اختالالت شبه جسمی
ن همایش فرماندهان، بهداشت و دومی. ضرورت توجه به بهداشت روانی در نیروهاي نظامی. علی فتحی آشتیانی -99

  )1391/ 1/ 23چهارشنبه (سالمت تحت عنوان 
. اجباري و نشانه هاي افسردگی در دانشجویان - نشخوارگري فکري، بدشکلی بدنی و وسواسی. آشتیانی علی فتحی -100

  .1391اردیبهشت ماه  28و  27دانشگاه گیالن . ششمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان
ششمین سمینار سراسري بهداشت روانی . فرایند ساخت مقیاس رشد روانشناختی دانشجویان. آشتیانی علی فتحی -101

  .1391اردیبهشت ماه  28و  27دانشگاه گیالن . دانشجویان
بررسی تاثیر آموزش مهارت هاي مقابله اي در بهبود . علیرضا مرادي، علی فتحی آشتیانی، هدا کمردین زاده -102
  .1391فروردین ماه  24. همایش بهداشت روانی زنان .مت روانی زنان سرپرست خانوادهسال
مقایسه روشهاي شناخت درمانگري و حساسیت زدایی منظم در کاهش . یانیآشت یفتح یوند، عل یفاطمه امامقل -103

. یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک. پر تنش طیدر شرا یعلوم شناخت يکاربرد شیهما نیدوم. اضطراب امتحان
15/8/1392 

تعیین عوامل موثر بر رضایت شغلی . غالمرضا میرزایی، علی فتحی آشتیانی، حسینعلی مهرابی، خدابخش احمدي -104
  .1388آذر ماه  23) عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا . اولین جشنواره دانشجو و تحقیق. افسران در یک واحد نظامی

بررسی سالمت روانی . فتحی آشتیانی، حسینعلی مهرابی، محمد مجدیان، رضا نوري غالمرضا میرزایی، علی -105
اسفند ماه  15- 16). عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا . سومین جشنواره دانشجو و تحقیق. کارکنان نیروهاي مسلح

1390 .  
رابطه سالمت روانی بررسی . وريغالمرضا میرزایی، علی فتحی آشتیانی، حسینعلی مهرابی، محمد مجدیان، رضا ن -106

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا . چهارمین جشنواره دانشجو و تحقیق. و فرسودگی شغلی در کارکنان یک واحد نظامی
  . 1391اسفند ماه  15-16). عج(

در همه گیري شناسی اختالالت روانی . غالمرضا میرزایی، علی فتحی آشتیانی، حسینعلی مهرابی، رضا نوري -107
). عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا . پنجمین جشنواره دانشجو و تحقیق. سربازان آموزشی یک پادگان رزم مقدماتی

  .1392اسفند ماه  21-20
دومین . رفتاري در کاهش اضطراب-بررسی تاثیر شیوه هاي شناختی. فاطمه امامقلی وند، علی فتحی آشتیانی -108

  .15/8/1392. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شرایط پر تنش همایش کاربردي علوم شناختی در
  
  



  ٢٢

  
  

  
  
  
  

  خارجی هاي کنگره در شده ارائه هاي لهمقا
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  ارایه مقاله در گارگاه هاي آموزشیاندازي و  راه
مرکـز  ... . دانشـگاه علـوم پزشـکی بقیـه ا    . کارگاه روش تحقیـق . هاهدفها، فرضیه ها و سوال . آشتیانی علی فتحی -1

   1384. تحقیقات علوم رفتاري
مرکـز تحقیقـات   ... . دانشگاه علوم پزشـکی بقیـه ا   SPSSکارگاه . مقیاس هاي اندازه گیري. آشتیانی علی فتحی -2

  1384. علوم رفتاري
مرکـز  ... . دانشـگاه علـوم پزشـکی بقیـه ا    . انواده سـالم کارگـاه خـ  . الگوهـاي تربیتـی خـانواده   . آشتیانی علی فتحی -3

  12/10/1385. تحقیقات علوم رفتاري
دانشگاه علوم پزشکی بقیه . کارگاه رضایت شغلی و بهره وري. بهره وري، نوآوري، مدیریت. آشتیانی علی فتحی -4
  .1385/ 11/ 17-18.  مرکز تحقیقات علوم رفتاري... . ا

 17تا  16. دانشگاه تربیت مدرس. کارگاه آموزشی روش شناسی پژوهش. وهش هاي کیفیپژ. آشتیانی علی فتحی -5
/12/1385.  
دانشگاه علوم پزشکی بقیه . کارگاه آموزشی روشها و فنون زوج درمانی. ازدواج و اهمیت آن. آشتیانی علی فتحی -6
  1386/ 27/4-28.  مرکز تحقیقات علوم رفتاري... . ا
. کارگاه آمادگی و پاسخ پزشکی به فوریت هاي پرتـوي . اثرات روانشناختی حوادث پرتوي .آشتیانی علی فتحی -7 

  .3/8/1386تا  28/7/1386. مرکز آمادگی و فن آوري هاي نوین. انستیتو پرتو پزشکی نوین
... ادانشگاه علوم پزشکی بقیه . کارگاه پیشگیري از خودکشی. سالمت روان در دوره سربازي. آشتیانی علی فتحی -8
  1/8/1386. مرکز تحقیقات علوم رفتاري. 
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  (MCQ) .کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصـیلی . تجزیه و تحلیل سؤال هاي چند گزینه اي. علی فتحی آشتیانی -9 
   .1387مهر ماه  18. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی) عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا 

). عـج (دانشگاه علوم پزشـکی بقیـه اهللا   . کارگاه مهارت برقراري ارتباط. تهاي ارتباطیمهار. علی فتحی آشتیانی -10
  .1388اول اردیبهشت . دانشکده پرستاري و مرکز تحقیقات علوم رفتاري

دانشگاه علوم پزشـکی بقیـه   . کارگاه مشاوره دانشجویی. روشهاي مقابله با اضطراب امتحان. علی فتحی آشتیانی -11
  .1388اردیبهشت  29. نشکده پرستاري و مرکز تحقیقات علوم رفتاريدا). عج(اهللا 
  (MCQ) .کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. تجزیه و تحلیل سؤال هاي چند گزینه اي. علی فتحی آشتیانی -12

  .1388تیر ماه  11. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی) عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا 
مرکز ). عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا . روشهاي مطالعه موثر و غلبه بر اضطراب امتحان. تحی آشتیانیعلی ف -13

  .1/3/1389. تحقیقات علوم رفتاري
. مرکز تحقیقـات علـوم رفتـاري   ). عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا . کارگاه مقاله نویسی. علی فتحی آشتیانی -14

  .1389آبان ماه 
  (MCQ) .کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. تجزیه و تحلیل سؤال هاي چند گزینه اي. تحی آشتیانیعلی ف  -15

 .1389دي ماه  30. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی) عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا 

  .1389 بهمن ماه 28و  27. سازمان پزشکی قانونی. کارگاه مقاله نویسی. علی فتحی آشتیانی -16
مرکـز  ). ره(موسسه امام خمینی  MMPI-2 آشنایی، نمره گذاري و تفسیر نمرات کارگاه. علی فتحی آشتیانی -17

  28/1/1390. مشاوره
  3/2/1390. گروه روانشناسی). عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا . کارگاه مقاله نویسی. علی فتحی آشتیانی - -18
مرکز مشاوره موسسه آموزشی .  MMPI-2 شنایی، نمره گذاري و تفسیر نمراتآ کارگاه. علی فتحی آشتیانی -19

  9/2/1390. رهو پژوهشی امام خمینی 
. کارشناسان مراکز مشاوره ناجا.  MMPI-2 آشنایی، نمره گذاري و تفسیر نمرات کارگاه. علی فتحی آشتیانی -19
11/4/1390  
  1390/  21/4تا  18. ه علمیه قمکارگاه روانشناسی طالب حوز. علی فتحی آشتیانی -20
سـازمان نظـام روانشناسـی و    .  MMPI-2آشنایی، نمره گذاري و تفسـیر نمـرات   کارگاه . علی فتحی آشتیانی  -21

  .1390شهریور ماه  16. مشاوره جمهوري اسالمی ایران
انشناسـی و مشـاوره   سازمان نظام رو . NEOآشنایی، نمره گذاري و تفسیر نمرات  کارگاه. علی فتحی آشتیانی -22

  .1390شهریور ماه  30. جمهوري اسالمی ایران
سـازمان نظـام روانشناسـی و    .  MMPI-2کارگاه آشنایی، نمره گذاري و تفسـیر نمـرات   . علی فتحی آشتیانی -23

  .1390دي ماه  14. مشاوره جمهوري اسالمی ایران
ین مراکـز مشـاوره حـوزه هـاي علمیـه اسـتان       مسـئول . دوره بازآموزي آسیب شناسی روانی. علی فتحی آشتیانی -24

  . 1390آذر ماه  25و  24. تهران
  .1390اول دي ماه . انجمن ایرانی روانشناسی. کارگاه مقاله نویسی .علی فتحی آشتیانی -25
روانشناسـان و مشـاوران معاونـت    .  NEOکارگاه آشنایی، نمره گـذاري و تفسـیر نمـرات     .علی فتحی آشتیانی -26
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رابطه بین هوش هیجانی با رضایتمندي زناشویی  و بررسی سهم هوش هیجـانی و مؤلفـه هـاي آن در پـیش بینـی       بررسی -48

  1387سال  سده حسینیسید مجتبی آقاي : دانشجو) استاد راهنما  -کارشناسی ارشد(  رضایت زناشویی
  بررسی وضعیت حافظه شرح حال در بیماران مبتال به اختالل استرس پس از سانحه -49

  1387سال  احمد عبدي آقاي :دانشجو) استاد مشاور  -کارشناسی ارشد(
  زناشـویی یترابطـه  بین خودپـائی و رضا -50

  1388سال  رعفت میرزا رسول زاده :دانشجو) استاد مشاور  -کارشناسی ارشد(
  ساله شهر تهران 22تا  14بررسی تأثیر رابطه دختر و پسر بر سالمت روان دختران  -51

  1386سال  شهال واقفی خانم :دانشجو) استاد مشاور  -اسی ارشدکارشن(
کارشناسی ( )تال به اختالل استرس پس از سانحهمب( بازماندگان جنگ تحمیلی )حافظه و توجه( بررسی عملکرد شناختی  -52

  1387سال  خانم ملیحه سلیمی: دانشجو) استاد مشاور  -ارشد
بر واکنشهاي هیجانی نوجوانان مدرسه راهنمایی منتخب پسرانه یکی از بررسی تاثیر آموزش مهارتهاي زندگی  -53

  1387سال  آقاي امین اجلی: دانشجو) استاد مشاور  -کارشناسی ارشد(شهرکهاي مسکونی 
  برر سی نقش بازنمایی اطالعات و حافظه کاري در حل مسائل حساب کودکان -54
  1388سال  هره الهیخانم طا :دانشجو)  استاد مشاور  –دکتراي تخصصی ( 

  نقش بازي هاي رایانه اي در شکل گیري هویت جوانان -55
  1389سال  خانم بهناز دوران :دانشجو)  استاد مشاور  –دکتراي تخصصی (  

( . طراحی الگوي توانمندسازي زوجین و مقایسه اثربخشی آن با برنامه توانمندسازي انریچ بر رضایتمندي زناشویی -56
  1389سال  پورمحسنی خانم :دانشجو)  راهنمااستاد  –دکتراي تخصصی 

  .بررسی عوامل مرتبط با افسردگی بعد از زایمان در زنان داراي زایمان طبیعی و سزارین -57
  1388سال  خانم فاطمه نادري: دانشجو) استاد راهنما -ارشدکارشناسی (

. الیم مثبت و منفی بیماران اسکیزوفرنیکبررسی اثر ورزشهاي هوازي و تفریح درمانی بر کیفیت زندگی و ع -58
  1389سال  خانم زهره پارسا: دانشجو)  راهنمااستاد  -کارشناسی ارشد(

دکتراي ( . هیجانی افراد زودانگیخته در شرایط بافت هیجانی مثبت و منفی شناخت کنش وري شناختی و برانگیختگی -59
  1389 سال ویدا هاشمی خانم :دانشجو)  استاد مشاور  –تخصصی
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) استاد راهنما -کارشناسی ارشد(. المت روانی با میزان سازگاري زناشوییبررسی رابطه بین سبک هاي دلبستگی و س -60
 1388سال . علی شاکر آقاي: دانشجو

    رضایت از زندگی، خوش بینی، کیفیت خواب و (بررسی رابطه بین روحیه رزمی و مولفه هاي سالمت  -61
  1388سال  آقاي رضا عنایت زاده: دانشجو) استاد مشاور  -کارشناسی ارشد( )سالمت عمومی        

 کارکنان روانی و سالمت ر رضایت شغلیتاثیرشرایط فیزیکی محیط اداري ب - 62

  1388سال  حق دوستیمجید آقاي : دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد( 
     اربت جنسی دختران در شرف ازدواجرفتاري بر کاهش اضطراب مق -اثربخشی روشهاي شناختی -63

  1389سال  خانم مریم کمندلو: دانشجو) استاد راهنما - کارشناسی ارشد(        
  سالمت روان کارکنان مقایسه جهت گیري مذهبی ،کیفیت زندگی و -64 
  1388سال  فرهادياسدي  طاهره خانم: دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد( 

  .رفتاري بر اضطراب کودکان -شناختیخانواده درمانی  بررسی تأثیر -65   
  1389سال  رستمیسمیرا خانم : دانشجو )استاد راهنما -کارشناسی ارشد(  
    راد مراجعه کننده به مقایسه اثربخشی مداخالت پزشکی و مداخالت روانشناختی در بهبود کیفیت خواب اف -66                     

  1388سال  خانم محبوبه داستانی: دانشجو) استاد مشاور -کارشناسی ارشد(در شهر تهران لینیک خواب ک                    
: دانشجو) استاد مشاور - کارشناسی ارشد. (بررسی رابطه سالمت روان و مهارتهاي اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -67

  1388خانم معصومه کوهی نژاد سال 
دکتراي . (انگري کندال بر راهبردهاي مقابله اي کودکان ایرانی مبتال به اختالل هاي درونی سازي شدهاثربخشی برنامه درم -68

  1389سال . خانم مریم طهرانی زاده: دانشجو) استاد مشاور -تخصصی
 انکمرویی و مهارت هاي ارتباطی  نوجوان بررسی رابطه بین الگوهاي ارتباطی خانواده با منبع کنترل، عزت نفس،  -69

  1389سال  خانم مهرزاد فراهتی: دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد(
مقایسه ویژگی هاي شخصیتی و میزان همسرآزاري جسمی و روانی در زنان همسرآزاردیده، متقاضی طالق و عادي  -70

  1389. خانم زینب خدادادي نژاد: دانشجو) استاد مشاور -کارشناسی ارشد(
مهارت هاي ارتباطی به مادران با دو روش حضوري و نرم افزار چند رسانه اي بر کاهش میزان  بررسی تاثیر آموزش -71

 .1389خانم اشرف محمدي : دانشجو) استاد مشاور -کارشناسی ارشد(اضطراب دانش آموزان 
. شجویانمرحله اي و شناخت درمانی گروهی مایکل فري در بهبود افسردگی دان 7مقایسه اثربخشی دو روش درمان  -72

  1389. خانم منا جاسمی زرگانی: دانشجو) استاد مشاور  -کارشناسی ارشد(
 -کارشناسی ارشد( .ارتباط بین ویژگی هاي شخصیتی با هوش هیجانی، استرس  شغلی و فرسودگی شغلی در کارکنان  -73

  1389سال جاللی آزادي محمدرضا آقاي : دانشجو) استاد راهنما
 -کارشناسی ارشد( دگی مبتنی بر  طرح تایم و تاثیر آن بر کاهش مشکالت ارتباطی زوجینآموزش غنی سازي زن   -74

  1389خانم سارا منصوریان سال : دانشجو) استاد راهنما

) استاد راهنما -کارشناسی ارشد( بررسی میزان اثر بخشی آموزش والدین بر کاهش عالیم اختالل سلوك فرزندان  -75
  1389ی سال خانم پریسا پرواس: دانشجو

استاد  -کارشناسی ارشد(  مقایسه خودپنداره بلوغ عاطفی و تعارضات زناشویی در زنان متقاضی غیر متقاضی طالق  -76
  1389خرم سال سارا سادات خانم : دانشجو) راهنما

  حرکتی  -اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی بر سازگاري و سالمت روان معلولین جسمی   -77
  1389خاکساري سال  مریم خانم: دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد(

بررسى رابطه ابعاد شخصیت، سالمت روان،کمال گرایی و مشابهت ـ مکمل بودن با رضایت زناشویی فرزندان شاهد و  -78
  1389خانم اکرم غالمی سال : دانشجو) استاد مشاور -کارشناسی ارشد( .عادي
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 زنان سرپرست خانواده قابله اي در توانمندسازي روانی و بهبود کیفیت زندگیبررسی تاثیر آموزش مهارتهاي م  -79
   1389خانم هدا کمردین زاده سال : دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد(

  پیش بینی رضایت زناشوئی براساس هوش معنوي و هوش هیجانی   -80
  1389سال  ساتکینمجتبی آقاي : دانشجو) استاد مشاور -کارشناسی ارشد(   

 - کارشناسی ارشد( بررسی نقش عوامل خانوادگی و روان شناختی موثر در شکل گیري فوبی اجتماعی دانش آموزان -81
  1389سال  شیوا اخوان رادخانم : دانشجو) استاد مشاور

  جهت گیري مذهبی بر سخت رویی همسران شهداي شهر تهران اثر بخشی  پایبندي مذهبی و-82
  .1389خانم میترا رضایت : دانشجو) ستاد راهنماا -کارشناسی ارشد(

  . مقایسه اثر فاموتیدیت و امپرازول در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به سوء هاضمه عملکردي - ٨٣
  1390. آقاي احمد درویشی زیدآبادي: دانشجو) استاد مشاور -دکتراي عمومی(

گردي و نورزگرایی و اثر تعامل فراشناخت و ابعاد یتی برونفراشناختی با توجه به ابعاد شخصبررسی پردازشهاي  -84
  1390سال  مهناز شاهقلیانخانم : دانشجو) استاد مشاور -دکتراي تخصصی( اي مغزشخصیت بر فعالیت ناحیه

 .يافراد عاد اختالل استرس پس از سانحه و به جانبازان مبتالمقایسه حافظه کاري محرکهاي هیجانی و غیرهیجانی در  - 85
  1390سال  اعظم صباییخانم : دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد(

از به اختالل استرس پس  افراد مبتال رفتاري و خانواده درمانی و روش تلفیقی در درمان -اثربخشی روش هاي شناختیبررسی  -86
  1390ال س. ماندانا قیاسیخانم : دانشجو) مشاوراستاد  -کارشناسی ارشد( در جانبازانسانحه 

با افراد مبتال به )  IBS(مقایسه کیفیت زندگی و ویژگی هاي روانشناختی افراد مبتال به سندرم روده تحریک پذیر  -87
  .1390سال  خانم زهرا تنهایی: دانشجو) استاد راهنما - کارشناسی ارشد( و افراد سالم)  IBD( کولیت التهابی روده 

  و افراد سالم ل گرایی در نشانگان روده تحریک پذیرکما هاي مقابله اي و روش مقایسه  -88
  1390. خانم بدري ابهت: دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد(

  در کاهش اضطراب امتحان دانشجویانبا درمانگري شناختی اثربخشی درمانگري فراشناختی  مقایسه -89
  1390. خانم فهیمه قهوه چی: دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد(

در کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش اعتماد به نفس مادران داراي فرزند  آموزش مراقبت از بیماران هموفیلبررسی  -90
  .1390خانم زهرا شعبانی سال : دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد( .استان تهراندر  سال 15هموفیل زیر 

  .و سطح کورتیزول با احساس گناه بررسی ارتباط بین ویژگی هاي شخصیتی  شخصیتی  -91
  1390سال . نیما شاهین فر : دانشجو) استاد راهنما - کارشناسی ارشد(       

: دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد(رابطه سبک هاي دفاعی و صفات شخصیتی و نشانه هاي اختالل خوردن   -92
  1390کچویی  محسن

 1390محمودیان   : ودانشج) استاد مشاور -کارشناسی ارشد(-93
هاي فرزندپروري والدینی ادراك شده، و الگوهاي ارتباطی در زوجین با هاي ناسازگار اولیه، شیوهمقایسه طرحواره -94

  1390ملیحه حسنی  : دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد( مداراي مساله مدار و هیجانهاي مقابلهسبک

. ی هاي شخصیتی و سبک هاي مقابله اي بر بهزیستی روانشناختی دانشجویانبررسی رابطه هوش هیجانی، ویژگ -95
  1391سمیه سوري  سال :  دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد(

 .توصیفی دانش آموزان ابتدایی -بررسی تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با استرس امتحان در ارزشیابی کیفی -96
  1391 خانم زینب شریف عسکري: دانشجو )استاد راهنما -کارشناسی ارشد(

  1391مریم باقري : دانشجو) استاد مشاور -کارشناسی ارشد(  -97
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استاد  -کارشناسی ارشد( ( DSQ -60 )بررسی شاخص هاي روان سنجی پرسش نامه مکانیسم ها و سبک هاي دفاعی  -98
  1391 میرك محله فاطمه رضایی : دانشجو) راهنما

) استاد راهنما - کارشناسی ارشد(. معنوي و بهزیستی معنوي با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی بررسی رابطه هوش -99
  1391آرزو حسین دخت : دانشجو

  1391محبوبه رفیعی : دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد( -100
استاد  - کارشناسی ارشد(و زن دانشگاه  مقایسه میزان معنویت ، ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی کارمندان مرد   -101

  1391زهرا غالمی  : دانشجو) راهنما
 -کارشناسی ارشد( اثربخشی مداخله به روش تمایزیافتگی بر کیفیت زندگی ،خودکارآمدي و کنترل خشم معلولین جسمی -102

  1391زهره نظري : دانشجو) استاد راهنما
  1391محمد بابارئیسی : دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد( -103
 : دانشجو) استاد راهنما -کارشناسی ارشد(نقش پدر از دیدگاه اسالم  و رابطه آن با خوپنداره و عزت نفس نوجوان  -104

  1391مجید همتی 
  1391طاولی آزاده  : دانشجو) استاد مشاور - دکتراي تخصصی( -105
  1391ملیانی مهدیه : دانشجو) استاد مشاور - دکتراي تخصصی( -106
 سی نیمرخ روانشناختی کارکنان وظیفه داراي رفتار خودکشی گرایانه و تدوین مدل پیشگیري از خودکشیبرر  -107

  1391عبداهللا سلطان نژاد : دانشجو) استاد راهنما - دکتراي تخصصی(
خسرو : دانشجو) استاد مشاور -دکتراي تخصصی(شناسایی، تعیین و سنجش شاخص هاي سالمت روانی کارکنان   -108

  1391 محمدي
) استاد راهنما -دکتراي تخصصی(طراحی، ساخت و هنجاریابی ابزار سنجش سالمت روانی در نیروهاي نظامی  -109

  1391رضا نوري: دانشجو
) استاد راهنما - دکتراي تخصصی( طراحی، ساخت و هنجاریابی ابزار سنجش ویژگی هاي شخصیتی در کارکنان -110

  1391غالمرضا میرزایی: دانشجو
محمد : دانشجو) استاد راهنما -دکتراي تخصصی(احی و روانسنجی پرسشنامه مهارت هاي زندگی در کارکنان طر -111

  1391افضلی
 رفتاري براي درمان اضطراب -طراحی درمانگري مذهبی مبتنی بر توکل به خدا و مقایسه آن با درمانگري شناختی  -112

  1391مهدي شیري: دانشجو) استاد راهنما - دکتراي تخصصی(
  1391علیزاده: دانشجو) استاد مشاور -کارشناسی ارشد(  -113
  1391سید حسینی: دانشجو) استاد مشاور -کارشناسی ارشد(  -114
  1391مهدیزادهنجمه  : دانشجو) استاد مشاور -کارشناسی ارشد( -115
استاد  -کارشناسی ارشد( رفتاري -برونگردي و عملکرد خانواده براساس سیستم هاي مغزي/ مقایسه درونگردي  -116

  1391حمزه ارباب:  دانشجو) راهنما
 ییزناشو يو تعارض ها یارتباط يمحور بر مهارت ها جانیه یبا زوج درمان ریست یخانواده درمان یاثربخش سهیمقا  -117
  1391عبداللهی راد الهام: دانشجو) استاد راهنما - کارشناسی ارشد( نیزوج
کارشناسی (. ر اساس سبک هاي دلبستگی، مولفه هاي تمایز یافتگی و عملکرد جنسیپیش بینی رضایت زناشویی ب -118

  1392 .مطلق جمالیمرجان  : دانشجو) استاد راهنما -ارشد
بررسی تأثیرآموزش مهارت حل مسئله بر کاهش خشم، افزایش توانمندي حل مسئله و افزایش سازگاري دختران  -119

  1392اسدي دستجردي  پریسا: دانشجو) مشاوراستاد  -کارشناسی ارشد(فراري 
استاد  - کارشناسی ارشد(مقایسه رضایت زناشویی، تمایزیافتگی و الگوهاي ارتباطی در زوجین همسان و مکمل  -120

  1391خطیبی سمانه :  دانشجو) مشاور
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ی روانشناختی رفتاري برعملکرد خانواده، بهزیست -اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر اساس رویکر د شناختی -121
  1391مهدوي راضیه : دانشجو) مشاوراستاد  -کارشناسی ارشد( .وتمایز یافتگی در مادران داراي کودك معلول

مقایسه اثربخشی سه روش تنش زدایی تدریجی، نوروفیدبک و تحریک الکتریکی اعصاب در درمان سردرد شاغلین  -122
  1391 داود مشکانی: دانشجو) استاد مشاور -دکتراي تخصصی( حرفه نظامی

براساس ساختارعاملی مقیاس رضامندي (بخشی آن برتعارضات زناشویی و اثرطراحی زناشویی درمانگري اسالمی  -123
جدیري : دانشجو) استاد راهنما -دکتراي تخصصی( و مقایسه آن با روش توانمندسازي همسران انریچ) زناشویی اسالمی

1391  
و ارتباط ) رفتاري - به روش شناختی(، صبر )به روش بازگویی خاطرات روزانه(سترس مقایسه اثربخشی برون ریزي ا -124

آوري ، سالمت روان، رضایت شغلی و تعهد شغلی نظامیان  مستقر در جزیره  تصویري از طریق اینترنت  با خانواده بر تاب
  .1391ري محسن اسکند: دانشجو) استاد راهنما - دکتراي تخصصی(. بوموسی در طول مدت مأموریت

. بودن یبوم ریو غ یبوم انیدانشجو یروانشناخت یستیو بهز يبر تاب آور يو تجارب معنو ینقش شوخ طبع یبررس -125
  زهرا مداح دهیس: دانشجو) استاد مشاور -ارشد یکارشناس(

: دانشجو) مااستاد راهن -کارشناسی ارشد(تحلیل رابطه دینداري، سبک دلبستگی و عوامل شخصیتی با هویت فردي  -126
  محمد شمس

  
  

  طرحهاي تحقیقاتی  و مجري سرپرست
   ) 1375( بررسی مقدماتی تعیین مالکهایی براي تمایز ویژگیهاي شخصیتی معلمان موفق و ناموفق -1
( ، پیونـگ یانـگ و دبـی    یهاي جمهـوري اسـالمی ایـران در پکـن    بررسی مسائل روانشناختی کارکنان نماینـدگ  -2

1376.(  
  ).  1382(   1378تا  1367کناره گیري اعضاء رسمی از سال بررسی علل  -3
  ). 1378(بررسی زمینه هاي محدود  کننده ازدواج و عوامل موثر در ازدواجهاي موفق و ناموفق دانشجویان  -4
  ).1381(  اجتماعی شرکت کنندگان در اردو –بررسی نگرش سیاسی  -5
  ). 1380( عارض در مدیران رابطه بین سبک رهبري و راهبرد هاي مدیریت ت -6
   ). 1380(  آماده سازي آزمونهاي روانشناختی و بررسی اثر بخشی آنها در گزینش نیروي انسانی -7
  ). 1381(  رکاهش اضطراب بررسی تاثیر تمرینهاي فیزیکی د -8
   ). 1381( بررسی ویژگیهاي شخصیتی و راهبردهاي مدیریت تعارض مدیران  -9

  ). 1382 (روانشناختی سربازان  بررسی ویژگیهاي -10
وضـع موجـود    بهبـود  بررسی میزان موفقیت طرح تحصیل همزمان در دانشجویان مستعد و ارائه راهکارهایی به منظور-11

)1382.(  
   ).1382(بررسی میزان عزت نفس و ابراز وجود در فرزندان نوجوان کارکنان و تاثیر شیوه ایفاي نقش بر افزایش آن -12
   .)1384(ویژگیهاي روانشناختی و میزان برخورداري از شرایط احراز شغل و رابطه آن با عملکرد شغلی بررسی -13
   .)1384(بررسی رابطه رضایتمندي شغلی با ویژگیهاي شخصیتی و سالمت روانی کارکنان  -14
  .)1383(بررسی مقدماتی  آسیب شناسی روانی مصدومین زلزله بم  -15
  .)1383(دانشجویان دانشکده علوم و فنون از نظر هوش ، ویژگیهاي شخصیتی و سالمت روانی ارزیابی روانشناختی -16
   .)1385(خواهران شاغل ) فرهنگی، اجتماعی، سیاسی( بررسی بین سازگاري و نظام ارزشی  -17
(  موجـود بررسی دیدگاه ها و مشکالت موجود در اجراي حجاب برتر و ارایه راهکارهـایی بـه منظـور بهبـود وضـع       -18

1385(.   
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سرپرسـت  ( )1384( ماعی در بـین دانشـجویان دانشـگاهها   اجتماعی و سازگاري اجت-بررسی و مقایسه نگرش فردي  -19
   .)دوم
   .)1386(نماز و سالمت روان در کارکنان دانشگاه و افراد غیر شاغل در دانشگاه  اهمیت به بررسی رابطه - 20
   ).1387(بررسی سطح سالمت روانی سربازان  -21
 و تهـران ) عـج (علـوم پزشـکی بقیـه اهللا     مقایسه سبک زندگی، کیفیت زنـدگی و سـالمت روان کارکنـان دانشـگاه     -22

  )آقاي غالمرضا جعفري کندوان( .)1388(
 10تا  7تاثیر آموزش رفتاري والدین در کاهش مشکالت برونی سازي شده و افزایش عملکرد رفتاري کودکان  -23

 ).حسن امیريآقاي م( .ساله کارکنان

آقاي احمد ( .رفتاري بر پیشگیري و کاهش افسردگی پس از زایمان همسران کارکنان -اثربخشی برنامه شناختی -24
  ).احمدي

 بررسی نیمرخ روانشناختی کارکنان وظیفه داراي رفتار خودکشی گرایانه و تدوین مدل پیشگیري از خودکشی  -25
 ).آقاي عبداهللا سلطانی نژاد(

 ).آقاي رضا نوري( ت و هنجاریابی ابزار سنجش سالمت روانی در نیروهاي نظامیطراحی، ساخ-26

 ).آقاي غالمرضا میرزایی( طراحی، ساخت و هنجاریابی ابزار سنجش ویژگی هاي شخصیتی در کارکنان-27

  .)آقاي افضلی( طراحی و روانسنجی پرسشنامه مهارت هاي زندگی در کارکنان-28

هاي روانشناختی و فیزیولوژیکی سالمت هاي ارتباطی بر شاخصمدیریت استرس و مهارتاثربخشی برنامه آموزش  -29
  ).پیرزاديحجت آقاي ( اهللاروان در کارکنان بخش اعصاب و روان بیمارستان بقیه

  

 طرحهاي تحقیقاتی همکاري در 
  .)1380( دکتر اسفندیار آزاد: سرپرست . اختالالت روانی شایع در کارکنان بررسی  -1
                                                  .)1382( دکتر سید حسین سلیمی   :سرپرست . بررسی گرایشهاي شغلی فرزندان -2
 دکتر سید محمود :سرپرست .ارزیابی دیدگاه مراجعین به درمانگاه روانشناسی و روانپزشکی بیمارستان -3

 میرزمانی

دکتر   : سرپرست .ایجاد استرس در پرسنل مستقر در منطقه خلیج فارس بررسی میزان شیوع و عوامل موثر در -4
 .)1377( اسفندیار آزاد

دکتر غالمعلی  :سرپرست  .در سیاستها و سازو کار سازمان زندانها) بارویکرد اصالحی( بررسی و بازنگري  -5
                                         .)1382(  افروز

آقاي محمد : سرپرست  .اند در کاهش تهوع واستفراغ نیروهاي رزمی در دریا هنگام انتقالبررسی تاثیر سی ب -6
                                            ).1380( علی خوشنویس

( آقاي جعفر انیسی : سرپرست. بررسی برخی از عوامل مرتبط بر حضور بیشتر نمازگزاران در نماز جماعت -7
1382(.                                              

دکتر : سرپرست .کارکنان بررسی رابطه الگوهاي فرزند پروري بر سالمت روان و موفقیت تحصیلی فرزندان-8
                                                ).1382(هادي بهرامی احسان 

و  اه تهران با استعداد تحصیلی آنانی عمومی دانشگبررسی میزان ناهماهنگی انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان پزشک -9
                                             .)1382(دکتر سوسن تحویلداري : سرپرست  .1382عوامل موثر بر آن در سال 
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 آقـاي مرتضـی خاقـانی   : سرپرسـت   .رابطه سازمانی و ویژگیهاي شخصیتی در پرستاران شاغل در بیمارستان بررسی -10
     ).1385( زاده
بررسی مواجهات شغلی کارکنان بهداشتی و درمانی بیمارستان هاي با تاکید بر مواجهات خشونت بار و ارایه  -11

 ).1386( آقاي دکتر محمد قاسمی: سرپرست . راهکارهاي الزم
دکتر طاهره  خانم: سرپرست. بررسی رابطه آمادگی جسمانی، سالمت روانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه -12

  ).1387. (الهی
خانم زهرا : سرپرست طرح. مقایسه سبک و کیفیت زندگی در زنان مبتال به کاهش تراکم استخوانی با زنان غیر مبتال -13

  ).1388(حاجی امینی و دکتر نوشین بیات 
دکتر  محمد  :سرپرست طرح. ارکنان سپاهبررسی تعامل بین شخصیت و سبک هاي فراانگیزشی در عملکرد شغلی ک -14                       

  ).1388(کریم خداپناهی 

  خانم فریال خمسه   : سرپرست. بررسی میزان استرس، عوامل تنش زا و راهبردهاي مقابله اي در دانشجویان -۱۵                 
                 )1389.(  

  
  نظارت بر طرحهاي تحقیقاتی

  .)1380(آقاي محمد باقر حبی : سرپرست . سیجیررسی شاخصهاي فرهنگ و تفکر بب -1
  .)1381( دکتر علیرضا راستگو : سرپرست . خود آسیبی عمدي و احساس تنهاییبررسی رابطه بین تمایالت  -2
 دکتـر خـدابخش احمـدي   : سرپرسـت  . راهبردهاي بهبود خدمات مشـاوره اي وضعیت سنجی و نیاز سنجی و بررسی  -3
)1382(.  
   .)1382(خانم فاطمه رئیسی : سرپرست . اي زن نمونهبررسی ویژگیه -4 

 بررسی رابطه بین سبک مشکل گشایی مدیران پرستاري و اثربخشی عملکرد پرستاران در بیمارستانهاي شهر تهران -5
  آقاي مرتضی خاقانی زاده : سرپرست

  .لیاسیدکتر محمد حسین ا :سرپرست. وانی در مدیریت بحران شهري ایرانکاربرد عملیات ر -6
دکتر اسفندیار  :سرپرست. بررسی نقش تنش هاي شغلی در عملکرد مدیران و ارایه راهکارهایی به منظور کاهش آن -7

  .آزاد
موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام     . حجت االسالم آقاي دکتر بشیري :سرپرست. تالیف کتاب روانشناسی شخصیت -8

  )ره(خمینی 
  

  فعالیت هاي آموزشی
علـم و فرهنـگ   علـوم پزشـکی تهـران،     در دانشگاه هاي شهید بهشتی، ر مقطع کارشناسیدروس تدریس شده د

  . قم، عالمه طباطبایی، دانشکده روابط بین الملل) ره(، موسسه امام خمینی )جهاد دانشگاهی(
سی ، روانشناو درمان روانشناسی عمومی، روانشناسی رشد، روانشناسی یادگیري، آسیب شناسی روانی، روشهاي تشخیص

  ، روانشناسی سیاسی، روشهاي تغییر رفتارکودك و نوجوان، روانشناسی بالینی
  

، موسسـه  شـهید بهشـتی    تهران، ،در دانشگاه هاي تربیت مدرس دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد
  ، پیام نور. قم، دانشکده روابط بین الملل) ره(امام خمینی 

روانشناسـی   ،، روانشناسـی سیاسـی، روانشناسـی تربیتـی    و انـدازه گیـري   آسیب شناسی روانی، روانشناسی رشد، سنجش
  مصاحبه تشخیصی.  ، شیوه هاي تغییر رفتارآزمون هاي شناختی و عینی، روانشناسی پزشکی ،یادگیري
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  علم و فرهنگو  شهید بهشتی در دانشگاه هاي تربیت مدرس، دروس تدریس شده در مقطع دکتراي تخصصی

   2و 1، ارزیابی بالینی روانشناسی رشد ،، روانشناسی یادگیريروانشناسی بالینیآسیب شناسی روانی، 
  
  

 درمانیفعالیت هاي 
 سال 5به مدت  مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارایه خدمات روانشناختی در  -

 سال 2به مدت  )، بلوار کشاورزساختمان پزشکانروزهاي یکشنبه و سه شنبه در ( کلینیک تخصصی  -
 ادامه دارد تا کنون 1380از سال مات روانشناختی به دانشجویان، همکاران و مراجعین ارایه خد  -
 ادامه دارد تا کنون 1386ارایه خدمات روانشناختی در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رفاه از سال  -

 تا کنون ادامه دارد 1392از سال بنیاد ملی نخبگان ارایه خدمات روانشناختی در مرکز مشاوره  -
  تا کنون ادامه دارد 1392از سال عرفان ارایه خدمات روانشناختی در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره  -

  
  

  نامه هاتقدیر تشویق ها و 
  دانشگاه 1380پژوهشگر نمونه سال  -
  براي رتبه دانشیاري 1380در سال  دریافت پایه تشویقی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -
  1381فتمین جشنواره سلمان فارسی سال ه پژوهشگر نمونه -
  توسط وزارت ارشاد اسالمی 1382سال برگزیده شدن کتاب شیوه هاي تغییر رفتار در  -
  دانشگاه 1383پژوهشگر نمونه سال  -
  براي رتبه استادي 1385در سال  دریافت پایه تشویقی -
  دانشگاه 1386پژوهشگر نمونه سال  -

  
  

  وره هاي آموزشی و کارگاه هاي آموزشیراه اندازي مرکز پژوهشی، د
  در دانشگاه  راه اندازي مرکز تحقیقات علوم رفتاري

  در دانشگاه  راه اندازي دوره آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی
  در دانشگاه  راه اندازي دوره آموزشی دکتراي تخصصی روانشناسی

  راه اندازي کارگاه هاي آموزشی متعدد
  )پژوهشی -علمی(رفتاري راه اندازي مجله علوم 

  
  

  فعالیت هاي اجرایی
  :فعالیت هاي قبلی

 رئیس دانشکده علوم پزشکی  -

  معاون پژوهشی دانشکده علوم پزشکی -
  معاون آموزش دانشکده پزشکی  -
 دانشگاهمدیر گروه روان شناسی  -
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  رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه -
 رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاري  -

 یات امناء سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان عضو ه -

 معاون پشتیبانی و اجرایی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران -
  عضو کمیته روان سنجی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران -
  رئیس انجمن متخصصین روانشناسی  -
    ،طب  سراسري کنگرهاولین، دومین و سومین  ،سالمت و بهداشت  :هاي  عضو کمیته علمی همایش -
  همایش سراسري بهداشت روانی دانشجویان،  همایش سراسري، همایش سراسري روانشناسی ایران   
  ، کنگره سراسري خانواده و آسیب شناسی خانواده سراسري کنگره و سومین دومین اولین، ،کیفیت زندگی   
 لین، دومین، سومین و چهارمین سمپوزیوم عوارض عصبی، روانی ناشی از جنگاو سالمت جنسی، ،   

   ،هاي روانشناختی ناشی از جنگ سمینار آسیب ،دبیر علمی همایش بهداشت روانی و خدمات مشاوره اي -
 ، سمینار بهداشت روانی در جنگ   
  محل برگزاري سالن اجالس سران 30/11/1386تا 29 دبیر علمی همایش بین المللی زنان مسلمان اندیشمند -
  شوراي برنامه ریزي تخصصی دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعضو  - 

  دانشگاه تربیت معلم استرس روانشناسی عضو قطب علمی -
برگزار (رابی علوم تربیتی، علوم رفتاري و تربیت بدنی دومین و سومین جشنواره بین المللی فاروانشناسی، عضو گروه علمی  -

  )کننده وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
  عضو کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه -
  عضو کمیته انتشارات دانشگاه -
  معاون نظارت و ارزشیابی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره -
  

  :فعالیت هاي فعلی
  رئیس گروه تحول و ارتقاي رشته روانشناسی شوراي عالی انقالب فرهنگی -
  مدیر گروه برنامه ریزي روانشناسی و مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  -
  مرکزي سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایرانشوراي عضو -
   مدیر مسئول و سردبیر مجله علوم رفتاري -
  انجمن ایرانی روانشناسی رئیس -
  ایرانعضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی  -
  عضو کمیته روانشناسی بالینی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران -
  عضو گروه بررسی متون روانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی  -
  هم تا کنونهجداز دوره زینش کتاب سال جمهوري اسالمی ایران گعضو گروه بررسی و  -
  ت علوم، تحقیقات و فناوريعضو کمیته تخصصی گسترش علوم انسانی وزار -
  عضو کمیته تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس  -
  حوزه و دانشگاه  گاهعضو شوراي علمی گروه روانشناسی پژوهش -
  تحقیقات و فناوري ،عضو کمیته استعدادهاي درخشان وزارت علوم -
  عضو وابسته موسسه روانشناسی دانشگاه تهران -
  ی سازمان سمتعضو گروه روانشناس -
  


