
 (311199931 مورخه 555تحصیالت تکمیلی شماره  یپروپوزال کارشناسی ارشد  )شوراتصویب                                      

 نام

 

نام 

 خانوادگی

 نتیجه شورا مشاور استاد راهنما استاد موضوع رشته

 جواد

 

 فکری

 

روانشناسی 

 تربیتی

نقش تحول مثبت نوجوانی در خودارزنده ساز خود 

انضباطی و کیفیت  زندگی  تحصیلی دانش اموزان  

 متوسطه دوم شهر کرج

 تصویب شد دکتر سعدی پور زادهاسددکتر 

 زهره

 

تکنولوژی  قناویزی

 اموزشی

ارزیابی  محیط یادگیری  اموزش مجازی دانشگاه 

 عالمه طباطبایی از دیدگاه دانشجویان

 تصویب شد دکتر زارعی دکتر جعفرخانی

 فاطمه

 

مشاوره  اصفهانینصر 

 مدرسه

شناسایی راهبردهای مقابله ای بارفتار های پرخطر در 

 نوجوانان

  دکتر نعیمی دکتر خدادادی

 تصویب شد

 فاطمه

 

مشاوره  فرزان پور

 توانبخشی

بررسی مقایسه ای احساس امنیت و نگرش به جامعه 

 در کودکان کار و افغان

 تصویب شد دکتر نعیمی دکتر کاظمیان

 فاطمه

 

مشاوره  میرزایی

 خانواده

مطالعه تجارب زیسته معنوی و کیفیت زندگی 

 زناشویی زنان متاهل در دوره قرنطینه خانگی کرونا

 تصویب شد دکتر خدادادی دکتر نعیمی

 احسان

 

شناسایی عوامل درون فردی و میان فردی موفقیت در  مشاوره شغلی سپهریان

 عملکرد فعاالن بازارهای مالی

 تصویب شد دکتر فرحبخش دکتر خدادادی

 سمیه

 

  دکتر خدادادی دکتر نعیمی بررسی کیفیت زندگی زنان شاغل نیروهای مسلح مشاوره شغلی قیاسوند

 تصویب شد

 پردیس

 

مشاوره  رهاننده

 خانواده

 مطالعه الگوهای تعاملی والد فرزند متولد دهه هشتاد

 

 تصویب شد دکتر خدادادی دکتر نعیمی



 نیلوفر

 

هاشمی 

 حلوایی

مشاوره 

 خانواده

مطالعه نقش طرحواره های ناسازگار اولیه زنان در 

 شیوه مقابله با استرس ناشی از تعارضات زوجین

 تصویب شد دکتر فرحبخش دکتر شریعتمدار

 ندا

 

مشاوره  نصیر نژاد

 توانبخشی

-اثربخشی قصه گویی مبتنی بردلبستگی بر رابطه مادر

 دبستانیکودک و کاهش اضطراب کودکان پیش 

 تصویب شد دکتر اسمعیلی دکتر کاظمیان

بررسی باورهای شغلی دانشجویان رشته راهنمایی و  مشاوره شغلی صلواتی اسما

 مشاوره در مورد جستجوی شغل

 تصویب شد دکتر نعیمی دکتر فرحبخش

مشاوره  احمدی نژاد زهرا

 خانواده

بررسی توانمندی ذهن خوانی مبتنی بر نظریه ذهن 

رضایت زناشویی باال و رضایت زناشویی زوجین با 

 پایین

 تصویب شد دکتر خدادادی دکتر فرحبخش

مدیریت  گفتاری سمیه

 آموزشی

بررسی وضعیت افت تحصیلی دانشجویان با توجه به 

 تنوع ورود و علل آن

 تصویب شد دکتر زمانپور دکتر غیاثی

سنجش و  ذاکر سیدعلی 

 اندازه گیری

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه درماندگی آموخته شده 

 در دانش آموزان

 تصویب شد فرخیدکتر  دکتر دالور

عابدی  اعظم

 اصفهانی

تحقیقات 

 آموزشی

روشها و رویکردهای بهینه سنجش در محیط یادگیری 

 مجازی

 تصویب شد دکتر دالور دکتر یونسی

                                      

  



 (311199931مورخه  555تعیین داوری کارشناسی ارشد  )شورای تحصیالت تکمیلی شماره                                   

 نام

 

 استاد داور استادمشاور راهنما استاد رشته نام خانوادگی

 مینو

 

 

 دکتر معتمدی فرخیدکتر  سهرابیدکتر  بالینیروانشناسی  مسعودی

 روانشناسی یوسفی شبنم

 تربیتی

دکتر حسین 

 ثابت

 دکتر ابراهیمی قوام دکتر عیسی مراد

عطیه 

 سادات

تاریخ و فلسفه  علوی گنابادی

 آموزش وپرورش

 دکتر فیاض دکتر رشیدی دکتر بهشتی

روانشناسی  بهروز اعظم 

 تربیتی

 دکتر اسدزاده دکتر درتاج دکتر شیوندی

روانشناسی و  اسدی مرتضی 

آموزش کودکان 

 استثنایی

دکتر شریفی 

 درآمدی

 دکتر دستجردی دکتر رضایی

آموزش و پرورش  فیروزی پریسا

 پیش دبستانی

 دکتر عالی دکتر فرخی دکتر رحیمی

 

 

 



 (311199931مورخه  555)شورای تحصیالت تکمیلی شماره  تصویب پروپوزال دکتری

راهنمای  مشاور نتیجه شورا

 دوم

نام و نام  رشته عنوان راهنمای اول

 خانوادگی

 ردیف

تصویب شد مشروط 

به اضافه شدن یک 

استاد متدلوژیست به 

 تیم راهبری

تدوین و اعتبار یابی الگوی استقرار پایگاه هویت مبتنی بر بازگشت به  دکتر اسمعیلی  دکتر کاظمیان

خویشتن مستخرج از از استعاره های داستان های مثنوی معنوی بر 

 آگاهی بخشی دانشجویان خوابگاهی

 1 مریم یاوری مشاوره

با انجام اصالحات 

 مجدد مطرح شود

 دکتر درتاج

دکتر ابراهیمی 

 قوام

دکتر سعدی 

 پور

تدوین و اعتباریابی بسته اموزشی مبتنی بر اصالح طرحواره های  دکتر اسدزاده

ناکارآمد و بررسی اثربخشی آن بر خودکارآمدی تحصیلی، کیفیت 

آموزان دختر دوره متوسطه یادگیری و اننگیزش پیشرفت در دانش 

تهران 22اول منطقه   

روانشناسی 

 تربیتی

 2 زهره فتوحی

با انجام اصالحات 

 مجدد مطرح شود

دکتر  دکتر عسگری

 برجعلی

فرزندی مبتنی بر  -ای تعامالت والدتدوین و اعتباریابی الگوی مشاوره دکتر اسمعیلی

مسوالنه رویکرد سهم گذاری و تعیین اثربخشی ان بر فرزند پروری  

 3 سکینه عسلی مشاوره

تصویب شد مشروط 

به تایید دکتر فرخی، 

دکتر عسگری و 

 دکتر غیاثی

دکتر فلسفی  دکتر دالور دکتر فرخی

 نژاد

ارزیابی جامع موسسه های آموزش عالی آزاد به منظور ادوین 

 استاندارد های علمی ارزشیابی و کنترل کیفیت

 

 

سنجش و 

 اندازه گیری

ناصر میرزایی 

 علی آبادی

4 

  



با انجام اصالحات 

 مجدد مطرح شود

دکتر کاوس 

 روحی برندق

 دکتر فرخی

دکتر 

خورسندی 

 طاسکوه

دکتر عباس 

 پور

 -ویژگی های استاد دانشگاهی شایسته بر مبنای فرهنگ ایرانی

 اسالمی

مدیریت 

 آموزشی

 5 مهدی جمشیدی

با انجام اصالحات 

 مجدد مطرح شود

 دکتر عبدالهی

دکتر جامه 

 بزرگ

دکتر یادگار 

 زاده

دکتر 

خورسندی 

 طاسکوه

"مامایی پاسخگو "طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی مبتنی بر  مدیریت  

 آموزش عالی

 6 طاهره سید نوری

دکتر زارعی  تصویب شد

 زوارکی

 دکتر دالور

دکتر نیلی احمد  

 آبادی

طراحی الگوی محیط یادگیری غنی شده و بررسی تاثیر آن بر 

حل مسئله دانش آموزان متوسطه مدارس استعداد درخشانمهارت   

تکنولوژی 

 آموزشی

 7 رقیه افشاری

تصویب شد مروط به 

 تایید دکتر زارعی

دکتر مهر 

 محمدی 

دکتر 

 خسروی 

PCK دکتر قادری  طراحی و اعتباریابی مدلی برای حمایت از شکل گیری     

 در میان نو معلمان

مطالعات برنامه 

 درسی

رحمیمریم خدا  8 

 


