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   تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد

 نام

 

 نتیجه شورا مشاور استاد راهنما استاد عنوان ورودی رشته نام خانوادگی

 تصویب شد دکتر فرحبخش خدادادیدکتر  مطالعه کیفی چالش های خانوادگی زوجین شاغل در شرایط کرونا 985 شغلیمشاوره  علی پور طاهره

 تصویب شد دکتر خدادادی دکتر شریعتمدار طالق( بررسی دنیای پدیداری زنان جوان مجرد از تجرد اولیه و ثانویه )پس از 975 خانوادهمشاوره  صادق نژاد سارا

 تصویب شد فرحبخش دکتر دکتر کاظمیان بررسی الگوهای رفتاری موثر همسران در کنار آمدن با سوگ 985 خانوادهمشاوره  طاهری جیران

 تصویب شد دکتر تعیمی اظمیانکدکتر  بررسی نقش حمایت های خانوادگی و اجتماعی بر کنترل شرایط دگر تجربه گران روان 985 توانبخشیمشاوره  نژاد بابایی زهرا

دکتر  کارکرد های مشاورانبررسی ادراک دانشجویان از نقش ها و  975 مدرسهمشاوره  قاسم دامغانی الهام

 هرمزیکالنتر

 تصویب شد دکتر فرحبخش

 تصویب شد دکتر اسمعیلی دکتر خدادادی خانواده -نقش مدیریت تعارضات درون شخصی بر تعارضات کار  975 شغلیمشاوره  آکو بنفشه

 تصویب شد دکتر ناصری کاظمیان دکتر اعتیاد والدینبررسی تجربه زیسته فرزندان در فرآیند ترک  975 توانبخشیمشاوره  شریفی صالح سادات طیبه

دکتر  اثر بخشی آموزش خود توانمندسازی بر خود کارآمدی و انگیزش درونی معلمان 965 شغلیمشاوره  نظری فائزه

 آبادی شفیع

 تصویب شد دکتر فرحبخش

 تصویب شد عیمیدکتر ن دکتر کاظمیان نوجوانان دختر بد سرپرستبررسی کیفی عوامل موثر گذار برسردرگمی نقش  985 توانبخشیمشاوره  نظری سپیده

 تصویب شد دکتر اسمعیلی دکتر کاظمیان بررسی تجارب زیسته تاب آورانه بیماران سرطانی در دوران کرونایی 985 توانبخشیمشاوره  اشرفی مرضیه

 تصویب شد دکتر اسمعیلی دکتر شریعتمدار تنظیم شناختی هیجان دختران نوجواناثر بخشی آموزش تله های عشق رمانتیک بر  985 مدرسهمشاوره  دوستی زهرا

مقایسه نگرش ها و پاسخ های رفتاری زنان نسبت به ابراز هیجانات همسر بر مبنای سطح  985 خانوادهمشاوره  میرکاظم ساداتنگار

 صمیمیت عاطفی

 تصویب شد دکتر فرحبخش دکتر شریعتمدار

 تصویب شد دکتر نعیمی دکتر شریعتمدار مطالعه چالش های ارتباطی والدین ونوجوانان دانش آموز در خانوادهای دارای فرزند متاهل 985 مدرسهمشاوره  حسینی لعیا

 تصویب شد دکتر رضایی دکتر کاظمیان اثربخشی برنامه های آموزشی رفتارهای ارتقائ دهنده سالمت برتوان خود مراقبتی 975 توانبخشیمشاوره  حیدری زینب

تکنولوژی  انصاری زهرا

 آموزشی

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی آموزش الکترونیکی در دوره متوسطه  975

 اول از دیدگاه اساتید و معلمان

 تصویب شد دکتر جعفرخانی دکتر واحدی
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 تصویب شد دکتر یادگارزاده دکتر یونسی ارزشیابی از عملکرد تدریسنگرش اعضای هیات علمی دانشگاه نسبت به  975 تحقیقات آموزشی بابائی فاطمه

 مطالعه گفتمان های بین فردی غالب خانوادگی و 962 مشاوره خانواده یوسفی نسیم

 مدرسه و گفتگوهای درون فردی افراد کمالگرا

 دکتر 

 شریعتمدار

 تصویب شد خدادادیدکتر 

 رضایت زناشویی براساس هوش موفق وپیش بینی  98 مشاوره خانواده ابراهیمی ندا

 همدلی عاطفی بین زوجین

 تصویب شد دکتر خدادادی دکتر فرح بخش

تکنولوژی  نجار اسکندری فاطمه

 آموزشی

 تصویب شد بزرگ دکتر جامه خانیدکتر جعفر تال مبتنی بر اموزش افتراقی در یادگیری زبان انگلیسییتاثیر بازی دیج 975

 تکنولوژی صادقی اسماعیل

 آموزشی

شناسایی  موانع  طراحی بازی های اموزشی دیجیتال در مقطع ابتدایی و ارائه راهکارهای  975

 مناسب  از منظر کارشناسان  و متخصصین جهت رفع انها

 تصویب شد خانیدکتر جعفر دکتر نیلی

روانشناسی و  فرجی بهروز

آموزش کودکان 

 استثنایی

ارزیابی اثر بخشی ان بر تعدیل حس عمقی و سوبرتری تدوین برنامه توانبخشی حرکتی و  975

 کودکان اتیسم

 تصویب شد دکتر شریفی دکتر رضایی

اموزش و  ۴تاثیر رهبری اصیل بر تعهد سازمانی کارکنان با متغیرمیانجی رضایت شغلی در منطقه  985 مدیریت آموزشی مبارکی یاشار

 پرورش شهر تهران 
 شدتصویب  دکتر فرخی دکتر عباس پور

فریده 

 سادات

 تصویب شد مجیدرضا مومنی دکتر خورسندی امکان سنجی بین المللی  شدن امورش عالی در گروه اموزشی دانشکده علوم انسانی  و اجتماعی 975 مدیریت آموزشی فاطمی
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 تعیین داوری کارشناسی ارشد

 نام

 

 داوراستاد  استادمشاور استاد راهنما عنوان ورودی رشته نام خانوادگی

آموزش و بهسازی  چراغ آخر فاطمه 

 منابع انسانی

دکتر  دکتر عباس پور دکتر رحیمیان آسیب شناسی انتقال آموزش معلمان دوره ابتدایی خراسان شمالی 965

 خورسندی

 دکتر شیوندی دکتر درتاج دکتر سعدی پور مقایسه سالمت روان و حافظه فعال دانش آموزان با و بدون تجربه یوگا 965 روانشناسی تربیتی معتمدهاشمی یلدا 

علم اطالعات و  شیری نغمه 

 دانش شناسی

پ در توسعه خدمات کتابخانه های سابررسی نقش رسانه اجتماعی وات 965

 شهر تهران ۴عمومی منطقه 

 دکتر صمیعی دکتر مومنی دکتر گلینی مقدم

معصومه 

 السادات

 دکتر خدادادی دکتر فرحبخش دکتر نعیمی اهداف شغلی در دانش آموزان عادی و تیزهوشمطالعه جهت گیری  975 شغلیمشاوره  گلستانه

و تطبیقه آن با الگوی تربیت  2101بررسی مفاهیم تربیت جنسی در سند  975 خانواده مشاوره یایزدخواص زهرا

 جنسی در اسالم

 دکتر اسمعیلی دکتر مهکام دکتر نعیمی

اثربخشی مدل تقویت منابع سازگاری بر نگرش و معیار مشارکت و  975 شغلی مشاوره خلیالوی رابعه

 شنوا مادران شاغل و غیرشاغل کودکان کمخودکارآمدی 

دکتر  دکتر کاظمیان

 آبادی بهرام زارع

 دکتر خدادادی

درمانی در کاهش  رمانی غنی شده با تکنیکهای نمایشد اثربخشی طرحواره 975 روانشناسی بالینی حاجی فرید

 های اعتیاد به اینترنتنشانه 

 دکتر رافضی دکتر اسکندری دکتر برجعلی

ا میانجی گری بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و احساس شادکامی ب 962 خانواده مشاوره انزلی سارا 

 ان متاهلرضایت زناشویی در زن

 دکتر کاظمیان دکتر عسگری دکتر نعیمی
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در خانواده های مذهبی دانش آموزان دختر مطابق با بررسی تربیت  915 مدرسه مشاوره علی اکبر مریم

 معیارهای مبتنی بر فطرت

 دکتر اسمعیلی دکتر کالنتر دکتر نعیمی

دکتر  دکتر کالنتر دکتر نعیمی ت تحصیلی باال و پایینفرای تحصیلی در دانش آموزان با پیشبررسی باوره 975 مدرسه مشاوره ثابت جهرمی نگار 

 فرحبخش

مطالعه نقش ادراک دیدگاه هستی شناسانه پدر در فرایند هویت یابی  975 مدرسه مشاوره افتخاری شیما

 دختران نوجوان

 دکتر کالنتر دکتر کاظمیان دکتر نعیمی

مقایسه اثر القای شادی و غم بر نظریه ذهن و تصمیم گیری مخاطره آمیز:  975 روانشناسی بالینی ارض روم چیلر ثمیال

 هیجانینقش تعدیل گری پردازش 

دکتر  دکتر رافضی دکتر سهرابی

 مراد عیسی

پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی، اهمال کاری و  975 روانشناسی تربیتی دل سنبل غزاله

 هویت تحصیلی دانش آموزان

 دکتر درتاج دکتر اسدزاده دکتر سعدی پور

دکتر ابراهیمی  دکتر درتاج دکتر سعدی پور آرایش ذهنی با تاب آوری تحصیلی و سبکهای اسنادبررسی رابطه  965 روانشناسی تربیتی سبزپوشان غزاله

 قوام

روانشناسی صنعتی  افشاری مجید

 و سازمانی

س ویژگیهای شغلی نقش میانجی پیش بینی فرسودگی شغلی بر اسا 965

 بنه های ناسازگار اولیه و تعدیل گر جنسیت روان

 دکتر سهرابی دکتر رافضی دکتر معتمدی

علم اطالعات و  خوشبخت لیال 

 دانش شناسی

بررسی رابطه بین رنگ فضای کتابخانه ها با بروز خالقیت در بین کودکان  965

 مراجعه کننده به کتابخانه عمومی

دکتر  دکتر ملکی دکتر جاللی

 مقدم گلینی

علم اطالعات و  سلطان پور محمدحسن 

 دانش شناسی

های عمومی  سازی بازیهای رومیزی در کتابخانهبررسی وضعیت مجموعه  965

 سازی آنها در کتابخانه های عمومی ایران جهان و ارائه الگویی برای مجموعه

 دکتر مومنی دکتر ملکی دکتر جاللی

علم اطالعات و  دانشجو فرناز

 دانش شناسی

های عمومی ایران از مطالعه توسعه نوآوریهای اجتماعی در خدمات کتابخانه  965

 دیدگاه جامعه مدنی

 دکتر ملکی دکتر طاهری دکتر مومنی
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آموزش و پرورش  کیایی سحر

 پیش دبستانی

نقش فرایند انضباط بر بهزیستی روانشناختی کودکان در مراکز پیش  915

 دبستانی

 دکتر عسگری دکتر نیکخو دکتر عالی

روانشناسی و  قائدشرفی زهرا

آموزش کودکان 

 استثنایی

اثربخشی آموزش غلبه بر درماندگی بر سالمت روان مادران کودکان نقص  975

 بیش فعال -توجه

 دکتر رضایی عسگریدکتر  دکتر شریفی

روانشناسی و  صالح مریم

آموزش کودکان 

 استثنایی

بیش فعالی در  -اثربخشی برنامه بن کد بر نشانه های اختالل نارسایی توجه 965

 کودکان

 دکتر رضایی دکتر علیزاده دستجردیدکتر 

روانشناسی و  توالیی طاهره

آموزش کودکان 

 استثنایی

تاثیر تمرینات تعادلی ایستا و پویا بر بهبود حس تعادل و رفتارهای تکانشی  915

 کودکان دارای اختالل اتیسم

دکتر  دکتر نیکخو دکتر رضایی

 دستجردی

روانشناسی و  غالمی الناز

آموزش کودکان 

 استثنایی

اثربخشی یادیارها بر حافظه کاری و درک مطلب خواندن در دانش آموزان با  965

 مشکل یادگیری

دکتر  دکتر علیزاده

 دستجردی

 دکتر رضایی

علم اطالعات و  نژاد نیک مهدی

 دانش شناسی

بررسی میزان انسجام بین نمایه سازان آرشیو صداوسیمای جمهوری اسالمی  975

 ایران

 دکتر صمیعی دکتر طاهری دکتر مومنی

علم اطالعات و  هاشمیان نیلوفر

 دانش شناسی

بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان بر اساس  975

 آیزنبرگ و برکویتزمهارت بزرگ  6مدل 

دکتر  دکتر صمیعی دکتر مومنی

 مقدم گلینی
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 تصویب پروپوزال دکتری

 نتیجه شورا استاد مشاوردوم استاد مشاور اول استاد راهنمای دوم استاد راهنمای اول عنوان رشته نام خانوادگی نام ردیف

تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش فرزند پروری مبتنی بر  روانشناسی تربیتی قاسمی الساداتهاجر 5

کارکرد های اجرایی و اثربخشی آن بر حافظه کاری، 

انعطاف پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان پیش 

 دبستان  

با انجام  ----- دکتر فرخی دکتر درتاج قوام دکتر ابراهیمی

اصالحات 

مجدد در 

جلسه شورا 

 مطرح شود 

کالمی مبتنی بر محرک  -تدوین بسته آموزشی دیداری روانشناسی تربیتی امیراحمدی مهدی  2

های هیجانی و تعیین اثربخشی آن بر تقویت سرعت 

پردازش، عملکرد حافظه ی کاری و کاهش اضطراب 

 دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص

انجام با  دکتر دالور دکتر شیوندی دکتر درتاج قوام دکتر ابراهیمی

اصالحات 

مجدد در 

جلسه شورا 

 مطرح شود
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معناسازی مدیران مدرسه در فرآیند تغییرات:  مدیریت آموزشی جلیلی زهرا 0

مقایسه رهبری تغییر در بحران کرونا و اصالحات 

 آموزشی 

با انجام  دکتر گندمکار دکتر عباس پور ------ دکتر طاهری 

اصالحات 

مجدد در 

جلسه شورا 

 مطرح شود

طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی حقوق  برنامه ریزی درسی کفشچیان انسیه ۴

 دوم ابتدایی ورهشهروندی در آموزش د

با انجام  ------ دکتر صادقی ----- دکتر ملکی

اصالحات 

مجدد در 

جلسه شورا 

 مطرح شود

فرآیند آموزش طراحی الگوی مشارکت والدین در  مدیریت آموزشی  جعفر زاده  اکرم  1

مجاری مقطع ابتدایی در دوران همه گیری ویروس 

 59کوید 

تصویب شد  دکتر عباس پور دکتر ابوالقاسمی ------ دکتر طاهری

مشروط به 

تایید دکتر 

 عسگری
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 دکتری تعیین داور

نام  نام ردیف

 خانوادگی

راهنمای  عنوان رشته

 اول

راهنمای 

 دوم

استاد 

 مشاور اول

استاد 

 مشاوردوم

 اساتید داور

تکنولوژی  شرعیات حسن  5

 آموزشی
طراحی و اعتباریابی مدل درس پژوهی جهت ارتقای 

 مهارت حرفه ای معلمان 
دکتر 

 زوارکی زارعی
دکت علی  ------

 آبادی
 دکتر جعفر خانی دکتر دالور

 دکتر جامه بزرگ

 دکتر عمادی
مشاوره پیش از ازدواج در طراحی و اعتباریابی الگوی  مشاوره نوری چشانک طاهره  2

نیروهای انتظامی بر اساس شرایط شغلی و رضایت 

 زناشویی

دکتر 

 فرحبخش
 دکتر شریعتمدار دکتر کریمی دکتر اسمعیلی -----

دکتر کشاورز) داور 

 خارجی(
مدیریت  طالبی اکرم  0

 آموزش عالی
شناسایی و تحلیل سیاست ها و برنامه توانمند سازی 

دانشگاه سازمانی ) مطالعه موردی: سرمایه انسانی در 

 دانشگاه فرهنگیان(

دکتر 

 خورسندی
دکتر 

 ندوشن غیاثی
 دکتر عبدالهی ------ پور دکتر عباس

 ) نماینده پژوهشی(

 دکتر طاهری

 ) نماینده آموزشی(

 محمدی دکتر مهر

 ) داور خارجی(
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 تعیین ارزیاب دکتری

 ارزیاباساتید  استاد مشاوردوم اول استاد مشاور راهنمای دوم اولراهنمای  عنوان رشته نام خانوادگی نام ردیف

طراحی الگوی شایسته گزینی و نگهداشت  مدیریت آموزشی ملکی مسلم  5

معلمان دوره ابتدایی، مطالعه موردی: استان 

 لرستان

 دکتر یادگارزاده دکتر قادری دکتر طاهری ------- دکتر عبدالهی

سنجش و  کشاورز قاسم  2

 گیری اندازه

کارایی مدل های زمان پاسخ در سنجش توانایی 

های شناختی) استدالل کمی، توجه، برنامه 

 ریزی و سازماندهی(

دکتر رضایی  دکتر دالور دکتر یونسی دکتر فلسفی نژاد

 قهرودی

 دکتر برجعلی

اجتماعی جهت  -تدوین الگوی آموزش روانی مشاوره جلویاری فاطمه 0

تجربه گران جسم مبتنی ارتقاء عزت نفس دگر

 بر تجارب زیسته افراد مبتال به ام اس

 دکتر رضایی -------- دکتر نعیمی ------ هرمزیدکتر کالنتر

تدوین الگوی سازگاری با سندرم آشیانه خالی  مشاوره محمود پور عبدالباسط ۴

مبتنی بر تجارب زیسته سالمندان خودشکوفا و 

اثربخشی آن بر احساس شکست و تحمل 

 پریشانی سالمندان

 دکتر معتمدی دکتر برجعلی دکتر شریعتمدار  ------ دکتر شریعتمدار

برنامه ریزی  بابایی نسیم 1

 درسی

طراحی و اعتباریابی برنامه درسی کار و فناوری 

 دوره دوم ابتدایی 

دکتر  زادهدکتر یادگار دکتر صادقی ----- دکتر خسروی

خورسندی 

 طاسکوه
برنامه ریزی  حجازی زهرا 6

 درسی 

 -نوبستر سازی برنامه درسی تربیت جنسی خانه

 مدرسه: باز تعریف نقش کنشگران ایرانی

دکتر  دکتر نیکنام دکتر صمدی دکتر صادقی دکتر قادری

 بزرگ  جامه
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