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پانصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی روز دوشنبه مورخ 

در جلسه و نام خدا و تالوت قرآن  توسط آقای دکتر نیلی شروع شد. اعضای حاضر  یاد صبح با 8ساعت  71/9/99

ها دکتر فیاض، دکتر جامه بزرگ وآقایان دکتر برجعلی،دکتر نیلی، دکتر عسگری، دکتر قادری، دکتر فرخی، دکتر  خانم

 مطرح کردند: د زیر رادرآمدی موار ، دکتر نعیمی و دکتر شریفیدکتر ملکی دکتر شیوندی،، واحدی
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   تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد

 شورانتیجه  استاد مشاور استاد راهنما عنوان شماره دانشجویی رشته نام خانوادگی نام

روانشناسی  کیا عینی فاطمه
 تربیتی

تی، سازگاری روانشناختی و پیش بینی بهزیستی روانشناخ 8013322179
پذیری شناختی بر اساس هوش موفق دانش آموزان دختر  انعطاف

 متوسطه دوم شهر کوهدشت

 تصویب شد دکتر درتاج دکتر شیوندی
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 تعیین داوری کارشناسی ارشد

 نام

 

 استاد داور استادمشاور استاد راهنما عنوان شماره دانشجویی رشته نام خانوادگی

 9172222771 ریزی درسی برنامه نژاد مقدمی عفت

 

 

آموزان رشته  سنجش میزان هویت ملی دانش

های ریاضی، تجربی و انسانی مدارس پسرانه 

ستان اراک به منظور تدوین سمپاد شهر

 های درسی مکمل و فوق برنامه برنامه

 دکتر خسروی دکتر قادری صادقیدکتر 

مقایسه میزان ادراک از یادگیری سازگار با مغز  9272222272 روانشناسی تربیتی مازوساز عاطفه 

و باورهای فراشناختی، تنظیم هیجان درس 

 مدارس عادی در دانش آموزان

 دکتر سعدی پور قوام دکتر ابراهیمی دکتر درتاج

بررسی عوامل موثر در رشد پس از سانحه از  92722278772 مشاوره خانواده خلیلی فر محمدمهدی

 منظر قرآن کریم

 دکتر نعیمی دکتر کاظمیان دکتر اسمعیلی

اثربخشی آموزش روانی بر الگوی ارتباط و  91722272779 مشاوره توانبخشی بصیری فاطمه

 کنترل هیجان مادران دارای فرزند فلج مغزی

 خدادادیدکتر  دکتر نعیمی دکتر کاظمیان

 

  



 71/9/99جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده مین ششوپنجاه و پانصد 

 

 تصویب پروپوزال دکتری

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

 صدری شمین  7

روانشناسی و 

کودکان آموزش 

 استثنایی

آموزشی  -طراحی برنامه تلفیقی روانی

های نظریه والد و کودک مبتنی بر مولفه 

های بین فردی و اثربخشی آن بر عالقه 

اجتماعی و تنظیم هیجان کودکان با 

 مشکالت سلوک

 دکتر عسگری دکتر پزشک ----- دکتر علیزاده

تصویب شد 

مشروط به انجام 

اصالحات و تایید 

 دکتر برجعلی

 مشاوره هزاردستان فائزه  2

تدوین الگوی مشاوره ای رفتار امتناع از 

آموزان دوره ابتدایی و  مدرسه دانش

اثربخشی آن بر رفتار امتناع از مدرسه 

 دانش آموزان دوره ابتدایی

دکتر سلیمی 

 بجستانی
----- 

دکتر کالنتر 

 هرمزی
 تصویب شد دکتر عسگری

 مشاوره مرادی میترا 2
تحلیل گفتمان امید در زیر منظومه باز و 

 بسته خانواده با محور سهم گذاری
 ---- دکتر اسمعیلی

دکتر محمد تقی 

 اکبری
 تصویب شد 
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 مدیریت آموزشی جعفر زاده اکرم 9

بازاندیشی و مفهوم سازی مشارکت و 

توانمندی والدین در مدارس: آموزش 

 مجازی

 دکتر ابوالقاسمی دکتر عباس پور ------ دکتر طاهری

با انجام اصالحات 

مجدد در جلسه 

 مطرح شود

 حسن زاده روح اله 5
فلسفه تعلیم و 

 تربیت اسالمی

تبیین مبانی انسان شناختی عالمه 

حسن زاده آملی جهت ارائه الگوی 

 تربیت اجتماعی در نوجوانان

 تصویب شد دکتر سلحشوری دکتر بهشتی ----- دکتر شریعتی

 سید نوری طاهره 2
مدیریت آموزش 

 عالی

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی 

 مبتنی بر مایی پاسخگو
 تصویب شد دکتر جامه بزرگ دکتر عبدالهی دکتر یادگار زاده دکتر خورسندی

 مدیریت آموزشی قریشی سجاد 1

طراحی مدل بومی خود رهبری سازمانی 

با تاکید بر آموزش در سازمان های غیر 

دولتی، مطالعه موردی: شرکت بیمه 

 معلم

 تصویب شد ----- دکتر طاهری دکتر نیکنامی دکتر عباس پور
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 دکتری تعیین داور

 اساتید داور استاد مشاوردوم استاد مشاور اول راهنمای دوم  راهنمای اول عنوان رشته  نام خانوادگی نام ردیف

تدوین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان  مشاوره خبازی راوندی رضا محمد 7

سازمان بهزیستی و بررسی اثربخشی آن بر 

 ارتقای کیفیت زندگی کاری آنها

 دکتر نعیمی  دکتر برجعلی دکتر عسگری دکتر شفیع آبادی

) نماینده 

 پژوهشی(

 دکتر کاظمیان

) نماینده 

 آموزشی(

 دکتر فاتحی زاده

 ) داور خارجی(

 
تکنولوژی  آقاکثیری زهره 2

 آموزشی

طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری 

الکترونیکی برای دانش آموزان دبستانی دارای 

بیمارستان و تاثیر بیماریهای مزمن بستری در 

 آن در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

دکتر 

 آبادی احمد نیلی

 دکتر واحدی دکتر استکی زوارکی دکتر زارعی -----

) نماینده 

 پژوهشی(

 دکتر مقامی

) نماینده 

 آموزشی(

 دکتر عمادی

 ) داور خارجی(
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 تعیین ارزیاب دکتری

 ارزیاباساتید  استاد مشاور دوم استاد مشاور اول راهنمای دوم  راهنمای اول موضوع رشته  نام خانوادگی نام ردیف
و نیازهای بنیادین  "راه انداز پول "اثر ضمنی نشناسیارو هاشمیان سپهر سید 7

روانشناختی بر تصمیم گیری: تبیین تحلیلی 

 اثر راه انداز و اندازه گیری ضمنی محض

 دکتر درتاج دکتر عسگری دکتر رافضی دکتر برجعلی دکتر اسکندری
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