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

حاضر در جلسه و نام خدا و تالوت قرآن توسط آقای دکتر نیلی شروع شد. اعضای  یاد صبح با 8ساعت  92/01/22

خانم ها دکتر فیاض، دکتر جعفرخانی و آقایان دکتر برجعلی، دکتر نیلی، دکتر عسگری، دکتر قادری، دکتر فرخی، 

دکتر واحدی، دکتر شیوندی، دکتر ملکی، دکتر نعیمی، دکتر شریفی درآمدی، دکتر برزویان و دکتر عیسی مراد موارد 

 زیر را مطرح کردند:
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   تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد

 نام

 

 نتیجه شورا مشاور استاد راهنما استاد عنوان ورودی رشته نام خانوادگی

 نفیسه

 

تقویت تفکیکی رفتار جانشین برکاهش رفتارهای قالبی دراسارت )مطالعه موردی دریک راس  اثربخشی روش 280 روانشناسی تربیتی طوسی

 توله خرس قهوه ای (

 تصویب شد سعدی پوردکتر  درتاجدکتر 

 آزاده

 

و  روانشناسی صنعتی احمدی بفروئی

 سازمانی

 تصویب شد دکترزمانی پور سهرابی دکتر شاغل زنان بین در خانواده و کار تعارض مدیریت زیسته تجربه بررسی 270

 سعیده

 

 تصویب شد دکتر کالنترهرمزی دکتر خدادادی مطالعه ادراک دانشجویان دکتری مشاوره از مفهوم هوش اخالقی ونقش آن در کارکردهای حرفه ای ایشان 270 شغلی مشاوره حمیدی

 زهرا

 

 تصویب شد سلیمی دکتر دکتر خدادادی در شکل گیری هویت ملی  دانش آموزانشناسایی نقش والدین و همساالن  280 مشاوره  مدرسه بینیاندور

 ضحی

 

مطالعه چالش های زوجین با خانواده های همسر در دوره گذار به مرحله والدینی )از بارداری تا دوره نوزادی  280 خانواده مشاوره حاجی سید تقیا

 فرزند(

 تصویب شد دکتر فرحبخش شریعتمدار دکتر

 معصومه

 

 تصویب شد دکتر فرحبخش دکتر خدادادی نقش تاب آوری و سازگاری در مراحل اولیه ازدواج در پایدارسازی آن 280 مشاوره خانواده افالطونی

 سمانه

 

 تصویب شد نعیمی دکتر سلیمی دکتر فرزندی با مشکالت رفتاری هیجانی و نوجوانان–نقش همایندی ایمنی هیجانی دررابطه تعارض والد  280 مدرسه مشاوره فکورزاده

 سحر

 

طراحی الگوی بازی سازی )گیمیفیکیشن(در آموزش مهارت های حل مسئله برای دانش آموزان دختر دوره  280 مشاوره مدرسه کیانی

 متوسط اول

 تصویب شد دکتر خدادادی دکتر سلیمی

 عسل

 

 تصویب شد کاظمیان دکتر دکتر نعیمی hivمبتال بهاجتماعی زنان   -مطالعه چالش های روانی  270 توانبخشی مشاوره ایمانی
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 تعیین داوری کارشناسی ارشد

 نام

 

 استاد داور مشاور استاد استاد راهنما عنوان ورودی رشته نام خانوادگی

علم اطالعات و  فاطمی میراحمد

 شناسی دانش

بررسی دیدگاههای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم  270

تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی دباره تاثیر سواد اطالعاتی سند در حفظ محیط 

 زیست

 مقدم دکتر گلینی دکتر ملکی دکتر صمیعی

بررسی ادراک دانش آموزان مقطع متوسطه اول از حمایت اجتماعی خانواده و  270 مشاوره مدرسه خدابخش مرضیه

 مدرسه در دوران همه گیری ویروس کرونا

دکتر  شریعتمداردکتر 

 کالنترهرمزی

 دکتر اسمعیلی

 دکتر کاظمیان دکتر خدادادی دکتر شریعتمدار مطالعه پدیدارشناختی فرایند به تعیوق انداختن ازدواج جوانان 270 مشاوره خانواده جهاندار ابراهیم

 دکتر نعیمی دکتر خدادادی فرحبخشدکتر  بررسی مفهوم حریم خصوصی از دیدگاه زوجین 270 مشاوره خانواده قربانی فاطمه

 دکتر فرحبخش دکتر کاظمیان دکتر نعیمی سال 01دانشجویان تحصیالت تکمیلی باالتر از  تجربه زیسته 270 مشاوره خانواده میرشکاریان پروین

پیشرفت یاق تحصیلی و اثربخشی طراحی آموزش مبتنی بر اطمینان بخشی بر اشت 260 روانشناسی تربیتی دریایی حمیرا

 آموزان تحصیلی دانش

 دکتر درتاج دکتر شیوندی دکتر سعدی پور

 دکتر شریعتمدار دکتر معتمدی دکتر فرحبخش مقایسه تجارب زیستن زوجهای بین قومیتی سازگار با ناسازگار 270 مشاوره مدرسه ملت خواه سحر

آموزش و پرورش  معراجی ساداتپریا

 پیش دبستان

آموزی مبتنی ر رویکرد شناختی به همراه بازی به منظور طراحی الگوی زبان  270

 بهبود مهارت کل خوانی کودکان پیش دبستانی

دکتر  دکتر عالی

 دستجردی

 دکتر خادمی

علم اطالعات و  تکمیلیان سروناز

 شناسی دانش

تاثیر تحول دیجیتال بر طراحی و معماری کتابخانه های عمومی )نمونه موردی  270

 حسینیه ارشاد(کتابخانه عمومی 

  دکتر مومنی دکتر صمیعی

علم اطالعات و  خانقاه فرزین پگاه 

 شناسی دانش

بررسی دیدگاههای مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه عالمه طباطبائی در  270

 مورد حفاظت دیجیتالی در محیط ابری

 دکتر ملکی دکتر علیپور دکتر صمیعی

اثربخشی درمان مثبت نگر مبتنی بر توانمندیهای منش بر بهزیستی روانشناختی و  260 روانشناسی عمومی طایفی زهرا

 مسئولیت پذیری معتادان تحت درمان با متادون

 ثابت دکتر حسین دکتر سهرابی دکتر خانجانی
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علم اطالعات و  کرمی مریم 

 شناسی دانش

ستفاده از مدل تحلیل پوششی ارزیابی و رتبه بندی مجالت علمی روانشناسی با ا 270

 DEAها داده 

دکتر فرهاد  مقدم دکتر گلینی

 نژاد هادی

 دکتر جاللی

 دکتر کالنترهرمزی دکتر نعیمی دکتر سلیمی مطالعه نقش سواد رسانه ای والدین در تعامالت میان فردی و فرزندان نوجوان 260 مشاوره مدرسه برادران مونا

-22تحلیل کیفی برنامه های آموزشی شبکه آموزش دوره ابتدایی سال تحصیلی  270 آموزشیتحقیقات  فراهانی کنگرانی حورا

28 

 دکتر مینایی دکتر یادگارزاده دکتر عسگری

خودکارامدی ادراک شده مدیران مدارس از شایستگی های مدیریتی و ارتباط آن  260 مدیریت آموزشی نیرومند بهلولی علی اصغر

 آموزش و یادگیری در مدارسبا میزان رضایت از وضعیت 

 دکتر خورسندی دکتر سعدی پور دکتر عباس پور

رابطه مثبت اندیشی با باورهای خودکارامدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش  260 مدیریت آموزشی گندمبانی نوریان محمد 

 آموزان

 دکتر رحیمیان دکتر برزویان دکتر طاهری

 دکتر اسدزاده دکتر قوام دکتر سعدی پور تاثیر آموزش سبکهای اسناد بر خوش بینی و خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان 270 روانشناسی تربیتی شهابی فاطمه

روانشناسی صنعتی  گلخنی زواره مهدی

 و سازمانی

بازنگری فرصتها و تهدیدهای مقاومت در برابر تغییر با استفاده از رویکرد کیفی  260

 اتواتنوگرافی

 دکتر سهرابی دکتر رافضی دکتر اسکندری

اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر عزت نفس و جرات ورزی دانش  260 روانشناسی عمومی قربانی پور عطیه

 آموزان دختر دارای اختالل اضطراب اجتماعی پایه ششم ابتدایی

 دکتر عیسی مراد دکتر رافضی دکتر معتمدی

سنجی اجرای برنامه های جانشین پروری مدران گروهی صنعتی کرمان  امکان 270 مدیریت آموزشی ندیری فاطمه

 خودرو

 دکتر عبداللهی دکتر مینایی دکتر غیاثی

صادقی  سیمین

 شیویاری

سنجش و 

 گیری اندازه

و پیش بینی  الیبویتزبررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اضطراب اجتماعی  270

  آن بر اساس تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی در نوجوانان

 دکتر یونسی دکتر عسگری دکتر فرخی

مطالعه نقش طرحواره های ناسازگار اولیه زنان در شیوه مقابله با استرس ناشی از  270 مشاوره خانواده حلوایی هاشمی نیلوفر

 تعارضات زوجین

 اسمعیلیدکتر  دکتر فرحبخش دکتر شریعتمدار

دکتر علی  دکتر شریعتمدار مطالعه تجارب زیسته فرزندان والدین دچار طالق عاطفی 270 مشاوره خانواده جعفرزاده دنیا 

 داغی قره

 دکتر خدادادی
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 تصویب پروپوزال دکتری

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

 روانشناسی تربیتی زارعی افشین 0

تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مبتنی بر رویکرد 

پذیرش و تعهد برای دانش آموزان مقطع متوسطه و 

تعیین میزان اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی، هیجان 

 های تحصیلی و باورهای خودکارآمدی

 تصویب شد ----- اسدزادهدکتر  دکتر درتاج دکتر سعدی پور

 مشاوره جلویاری فاطمه  9

اجتماعی جهت ارتقاء عزت  -تدوین الگوی آموزش روانی

نفس دگر تجربه گران جسم مبتنی بر تجارب زیسته 

 افراد مبتال به ام اس

 ---- دکتر نعیمی ------ دکتر کاظمیان

با انجام 

اصالحات 

مجدد در 

جلسه شورا 

 مطرح شود
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 مشاوره حقانی مجتبی 3
تدوین و اعتبار یابی الگوی فرایندی رشد شغلی دانش 

 آموزان از دوره ابتدایی تا پایان متوسطه
 ----- هرمزیدکتر کالنتر

دکتر زارع 

 آبادی  بهمن
 دکتر سلیمی

با انجام 

اصالحات 

مجدد در 

جلسه شورا 

 مطرح شود

 مشاوره حسینی به رزان  0

انگیزه فرزندآوری  تدوین و اعتباریابی الگوی افزایش

مبتنی بر تجارب زیسته خانواده های تک فرزند و سه 

 فرزند بیشتر

 ----- دکتر ساالری فر دکتر فرحبخش دکتر اسمعیلی

با انجام 

اصالحات 

مجدد در 

جلسه شورا 

 مطرح شود
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 برنامه ریزی درسی بابایی نسیم  5
طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی کار و فناوری 

 دوم ابتدایی دوره
 دکتر صادقی ----- دکتر خسروی

دکتر 

 زادهاریادگ

با انجام 

اصالحات 

مجدد در 

جلسه شورا 

 مطرح شود

 برنامه ریزی درسی علی پور میکائیل 6
طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی زیبایی 

 شناختی بر مبنای مثنوی معنوی
 ------ دکتر صادقی دکتر قادری دکتر ملکی

شد تصویب 

مشروط به 

انجام 

اصالحات 

زیر نظر تیم 

 راهبری

  



 92/01/22جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده مین وپنجاه و نهپانصد 

 

 برنامه ریزی درسی حجازی زهرا 7
مدرسه: -نوبسترسازی برنامه درسی تربیت جنسی خانه

 بازتعریف نقش کنشگران ایرانی
 دکتر نیکنام دکتر صمدی دکتر صادقی دکتر قادری

تصویب شد 

مشروط به 

انجام 

اصالحات 

زیر نظر تیم 

 راهبری

 برنامه ریزی درسی عزیزی یعقوب 8
طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی فرزند پروری: 

 دوره قبل از تولد، ویژه والدین
 ---- دکتر حسن زاده دکتر قادری دکتر ملکی

تصویب شد 

مشروط به 

انجام 

اصالحات 

زیر نظر تیم 

 راهبری
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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  مهتدی سمیه  0

 آموزشی
طراحی و اعتباریابی الگوی محیط یادگیری مبتنی بر 

عامل آموزش و بررسی تاثیر آن بر درگیری و عملکرد 

 تحصیلی

دکتر  ------ دکتر نیلی 

 پورروستایی
بزرگ دکتر جامه  دکتر فرخی

 نماینده پژوهشی()

نماینده دکتر واحدی )

 آموزشی(

 دکتر فردانش

 ) داور خارجی(
روانشناسی  کامکار پیمان 9

 تربیتی
طراحی و اعتباریابی بسته آموزشی هوش موفق و تعیین 

اثربخشی آن بر افزایش توانایی های شناختی دانش 

 آموزان متوسطه اول

دکتر  دکتر درتاج

 پور سعدی
 دکتر شیوندی دکتر برجعلی دکتر داور

 ) نماینده آموزشی(

 دکتر اسدزاده

 ) نماینده پژوهشی(

 دکتر اخوان

 ) داور خارجی(
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تدوین و اعتباریابی الگوی مشاوره ای شادجانی مبتنی  مشاوره فرشادان مریم  3

 بر دیدگاه موالنا
دکتر 

 اسمعیلی
دکتر  دکتر برجعلی

 اسکندری
دکتر کالنترهرمزی  دکتر قبادی

 داور داخلی()

داور دکتر فاتحی زاده)

 خارجی(
سنجش و  ذوالفقارنسب سلیمان  0

 اندازه گیری
ارزیابی جامع معیارهای پذیرش دانشجوی دوره دکتری: 

 رویکردی بر مبنای تئوری تعمیم پذیری
 دکتر یونسی ----- دکتر جمالی دکتر فرخی دکتر دالور

 ) نماینده پژوهشی(

دکتر سعدی پور 

 آموزشی(نماینده )

داور دکتر مقدم زاده )

 خارجی(
روانشناسی  شریفی نیا محمد 5

 تربیتی
تدوین و اعتبارسنجی بسته آموزشی عمل اخالقی 

براساس نظریه بالزی و تعیین اثربخشی آن در 

 -( مسولیت پذیری و رفتار مدنیSDTخودتعیین گری )

 تحصیلی دانشجویان

 دکتر شیوندی سعدی پوردکتر  دکتر درتاج ------ دکتر اسدزاده

 نماینده آموزشی( )

 دکتر ابراهیمی قوام

 ) نماینده پژوهشی(

داور دکتر خادمی )

 خارجی(
کودکان  جهانگیری دنیا 6

 استثنایی
تدوین برنامه آموزشی انضباط مثبت و بررسی اثربخشی 

فرزند، عالقه اجتماعی و کارکردهای  -آن بر تعامل والد

 توجه/بیش فعالی اجرایی کودکان با نارسایی

داور دکتر رضایی ) دکتر فرخی دکتر پزشک ------ دکتر علیزاده

 داخلی(

داور ) نژاددکتر اصغر

 خارجی( 
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 تعیین ارزیاب دکتری

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

تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی ذهن آگاهی  روانشناسی اسالمیان نفیسه  0

مبتنی بر پذیرش و تعهد با توجه به اثر تفاوت 

های زبانی و قومیتی اعضای تیم ملی فوتسال 
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