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پانصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده روان شناسیی و للیوت تیتیتیی روو دوشینوه  یور       

آقاییان دتتیی   صوح تا یاد و نات خدا شیوع شد. الضای حاضی در جلسه خیان  دتتیی جا یه تیور  و      8سالت  1/11/99

دتتی شیوندی، دتتی  لکی، دتتی نعیمیی و  دتتی نیلی، دتتی لسگیی، دتتی قادری، دتتی فیخی، دتتی واحدی،  تیجعلی،

 دتتی شییفی درآ دی  وارد ویی را  طیح تیدند:

 لیت گفتند.در اتتدای جلسه آقای دتتی تیجعلی ریاست  حتیت دانشکده درگذشت آقای دتتی توالیی نژاد را تس
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   تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد

 نام

 

نام 

 خانوادگی

 نتیجه شورا مشاور استاد راهنما استاد عنوان شماره دانشجویی رشته

 ثنا سیده

 

 

 تصویب شد دتتی تاظمیان دتتی اسمعیلی  ادری آ یوی  الو ت رفتار تی فیوندآوری ته الهی  وهوت انداو چش  تیرسی 911881181111  شاوره خانواده صالحی

 وینب

 

 شد تصویب واده دتتی صداقت وخشدتتی فیح  شاوره در آن تارتید و حووه خانواده در  طهیی شهید های اندیشه تیرسی 981881181119  شاوره خانواده توسکی تاتایی

 سمیه

 

 جهت قضائیه قوه خانواده  شاوران تجارب  طالعه 981881181111  شاوره خانواده پارسی راد

 در خانواده  شاوره اثیتخش های ویژگی شناسایی

 خانوادگی اختالفات تاهش و خانواده تحکی 

 شد تصویب دتتی تهادری دتتی نعیمی

 حمیده

 

 شد تصویب وخشدتتی فیح دتتی نعیمی تشکیل خانواده درتاره  جید دختیان دیدگاه  طالعه 981881181119  شاوره خانواده حالجی قهی

 

 

  حدثه

 

ارویاتی اهداف و  حتوای تتب  طالعات اجتمالی دوره اتتدائی تیاساس  9118818118 ریوی درسی تینا ه خلجی

 اندیشه اجتمالی آیت اهلل خا نه ای

 شد تصویب دتتی سلحشوری دتتی حسن  لکی

 شد تصویب خدادادی دتتی وخشدتتی فیح فیوندان در وناشویی والدین خیانت او ناشی تجارب تیرسی 981881181181  شاوره خانواده ساالری ریحانه

 و ها آشنایی او جوان دختیان ویسته تجارب نقش 908111101111  شاوره خانواده تک فالح شیما

  یدان او آنان ادراک در  خالف جنس تا ارتواط

 شد تصویب خدادادی دتتی دتتی شییعتمدار

روانشناسی  وارهگلخنی و  هدی

 ساو انی -صنعتی

 تیاتی تغییی تا تهدیدهای  قاو ت در تغییی لنوان : تاونگیی فیصت ها و 90188189811

 گیافیاستفاده او رویکید تیفی اتو اتنو

 شد تصویب رافضی دتتی دتتی اسکندری
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روانشناسی  جانی  سیح

 لمو ی

تین افیاد  حافظه رویدادی در تغییی لنوان : قایسه ویژگی های شخصیتی و 9118811111

 ضیته  وتالیان ته اختالل  استیس پس او ضیته و دارای رشد پس او

 شد تصویب دتتی سهیاتی تیجعلی دتتی

روانشناسی  نژادتیی  یضیه

 لمو ی

خودتنظیمی  خوشوینی تحصیلی و ،لنوان: راتطه انگیوه پیشیفت تغییی 90111111191

 دانشجویان دانشگاه شهید چمیان اهواو تاثوات قدت در

 شد تصویب تیجعلی دتتی خانجانی دتتی

روانشناسی  سیادتی سیما سیده

 لمو ی

سی ایه روانشناختی  وندگی و تغییی لنوان:  قایسه شادتا ی رضایت او 91188111118

 غییشاغل شاغل وونان 

 شد تصویب خانجانی دتتی سهیاتی دتتی

 تعیین داوری کارشناسی ارشد

 نام

 

 استاد داور استادمشاور استاد راهنما عنوان شماره دانشجویی رشته نام خانوادگی

شناختی و پذیری  ر طرد و پذیرش اجتماعی بر انعطافمقایسه اث 9118818110 روانشناسی بالینی مرتضی زاده مرضیه
 هیجانی

 دتتی خانجانی دتتی اسکندری دکتر رافضی

پسیی نوجوانان دارای تعارضات - قایسه تیفیت راتطه پدر 91188181111  شاوره  درسه فدایی نیا  هدی

 تاال و پایین تا پدر

دتتی  دتتی سلیمی

 شییعتمدار

 دتتی تاظمیان

 دتتی خسیوی دتتی واحدی دتتی قادری دانش ضیوری فناوری  علمان للوت دوره اتتداییشناسایی  9118818818 تینا ه ریوی درسی شعوانی فاطمه 

نگیوش تحصیلی تیرسی راتطه تین تاییدپذییی و ساوگاری تا ا 901111081118 روانشناسی تیتیتی اسدالهی سارا

آ ووش و  8آ ووان دتستانی  نطقه  و تیفیت وندگی دانش

 پیورش تهیان

 دتتی اسدواده پور سعدیدتتی  ی شیوندیتدت

پیورش و آ ووش شالی  یتضوی ساحل سیده

 یپیش دتستان

 نمایش خالق ته  نظور تی طیاحی الگوی آ ووش  وتنی 91188118111

 سیپیست و تدسیپیست تهوود  شکالت ارتواطی تودتان تی

 دتتی رحیمی دتتی لالی دتتی دستجیدی

 تحییف و خید ندی تا وندگی تیفیت و خواب تیفیت راتطه 91188101111 روانشناسی تیتیتی دروی سارا

 فیدی تین شناختی

 دتتی درتاج دتتی دالور دتتی شیوندی
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 تصویب پروپوزال دکتری

نام  نام ردیف

 خانوادگی

ی راهنما استاد عنوان رشته

 اول

 یراهنما استاد

 دوم

 استاد مشاور

 اول

استاد 

 دوممشاور

 نتیجه شورا

 سکینه 1
لسلی 

 طالکویی
  شاوره

 –طیاحی و التواریاتی الگوی  شاوره ای تعا الت والد 

فیوندی  وتنی تی آ ووه های قیآنی تا تمیتو تی سه  

 گذاری و تعیین اثیتخشی آن تی فیوندپیوری  سوالنه

 تصویب شد ------- دتتی لسگیی دتتی تیجعلی دتتی اسمعیلی

 روانشناسی هاشمیان سپهیسید 8

و نیاوهای تنیادین روانشناختی  "راه انداو پول "اثی ضمنی 

تی تصمی  گییی: تویین تحلیلی اثی راه انداو و انداوه گییی 

 ضمنی  حض

 دتتی اسکندری
دتتی 

 تیجعلی
 دتتی لسگیی دتتی رافضی

تا انجات 

اصالحات  جدد 

در جلسه شورا 

  طیح شود

1 
سید 

 لدینا شجاع
 هاشمی

روانشناسی و 

آ ووش 

تودتان 

 استثنایی

تدوین تینا ه در ان گیوهی  وتنی تی پذییش و تعهد و 

اثیتخشی آن تی روانی گفتار و اضطیاب اجتمالی افیاد 

 ساله دارای لکنت 11تا  11نوجوان 

دتتی 

  دیآدر شییفی
------ 

دتتی 

 دستجیدی 
 تصویب شد دتتی رضایی
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 نا ور وهیا 9
 دیییت 

 آ ووش لالی

ساوی پژوهش ها در دانشگاه لال ه طیاحی الگوی تجاری 

 طواطوایی
 ----- پور دتتی لواس

دتتی 

 خورسندی
 دتتی طاهیی

تصویب شد 

 شیوط ته 

انجات اصالحات 

و تایید دتتی 

 قادری

 یودانی ویوا 0
 دیییت 

 آ ووشی

ارائه  دل توانمندساوی  ناتع انسانی تا تاتید تی آ ووش در 

 صنعت سنگ ساختمانی و توئینی
 ----- دتتی نیکنا ی پور دتتی لواس رحیمیاندتتی 

تصویب شد 

 شیوط ته 

انجات اصالحات 

و تایید دتتی 

 واحدی

 جعفیواده اتیت 0
 دیییت 

 آ ووشی

 شارتت والدین و نقش  دییان و  علمان در فیایند 

آ ووش  جاوی  دارس  قطع اتتدایی در دوران همه گییی 

یک و نووده )  طالعه  وردی:  ناطق  19وییوس تووید 

 شهی تهیان(

 ----- دتتی طاهیی
دتتی 

 اتوالقاسمی
 پور دتتی لواس

تا انجات اصالحات 

 جدد در جلسه 

 طیح  شورا

 شود
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 دکتری تعیین داور

نام  نام ردیف

 خانوادگی

راهنمای  عنوان رشته

 اول

راهنمای 

 دوم

استاد 

 مشاور اول

استاد 

 مشاوردوم

 اساتید داور

 قایسه روان آسیب شناختی سیگیدانی ذهنی و  روانشناسی رستمی سمییا 1

فعالیت حالت استیاحت  غوی در تیماران  وتال ته 

 اختالل افسیدگی اساسی و اختالل دو قطوی

دتتی 

 تیجعلی

دتتی 

 اسکندری

 دتتی سهیاتی دتتی نورتهف دتتی رستمی

 دتتی روشن

ریوی  تینا ه تهمن نیا هنگا ه 8

 درسی

التواریاتی الگوی صالحیت های حیفه ای طیاحی و 

 در آ ووش و پیورش دوره اتتدایی

دتتی  - دتتی  لکی

 خسیوی

 دتتی صادقی پور دتتی لواس

 ) نماینده آ ووشی(

 دتتی قادری 

 ) نماینده پژوهشی(

دتتی جوادی پور ) 

 داور خارجی(

تدین الگوی ارتقای رضایت وناشویی و تیرسی   شاوره یحیایی راد لفت 1

 اثیتخشی آن تی  یل ته طالق

دتتی 

 سلیمی 

 دتتی اسمعیلی دتتی فیحوخش دتتی لسگیی -

 دتتی نا نی

تیرسی شیوه های والدینی  دیییت رفتار نافی انی   شاوره اصفهانی شییفی  حمود 9

 قاتله ای تودتان و تدوین و التوار سنجی الگوی 

  شاوره تا والدین آنها

دتتی 

 وخشفیح

دتتی 

 اسمعیلی

دتتی تالنتی هی وی)  دتتی لسگیی دتتی سلیمی 

 نماینده آ ووشی(

 دتتی تاظمیان 

 ) نماینده پژوهشی(

دتتی قیه داغی )داور 

 خارجی(
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 تعیین ارزیاب دکتری

استاد  راهنمای دوم راهنمای اول عنوان رشته نام خانوادگی نام ردیف

 اول مشاور

استاد 

 مشاوردوم

 ارزیاباساتید 

 عنا ساوی  دییان  درسه در فیآیند تغیییات:   دیییت آ ووشی جلیلی وهیا  1

 قایسه رهویی تغییی در تحیان تیونا و اصالحات 

 آ ووشی

دتتی  ------ دتتی طاهیی

 پور لواس
دتتی راحله 

 گند کار

 دتتی سعدی پور

تدوین و التواریاتی تینا ه آ ووشی فیوندپیوری  روانشناسی تیتیتی قاسمی هاجیالسادات  8

 وتنی تی تارتیدهای اجیایی و اثیتخشی آن تی 

حافظه تاری، انعطاف پذییی شناختی و تنتیل 

 تاوداری تودتان پیش دتستان

 دتتی سهیاتی ------ دتتی فیخی دتتی درتاج دتتی اتیاهیمی قوات

تال ی  وتنی تی  -تدوین تسته آ ووشی دیداری روانشناسی تیتیتی ا ییاحمدی  هدی  1

هیجانی و تعیین اثیتخشی آن تی  حیک های 

تقویت سیلت پیداوش، لملکید حافظه تاری و 

تاهش اضطیاب دانش آ ووان دارای اختالل 

 یادگییی خاص

دتتی  دتتی درتاج دتتی اتیاهیمی قوات

 شیوندی
دتتی  ------

 درآ دی شییفی

تدوین و التواریاتی الگوی فیایند رشد شغلی   شاوره حقانی  جتوی  9

دانش آ ووان او دوره اتتدایی تا پایان دوره 

  توسطه

 دتتی سهیاتی دتتی سلیمی  دتتی وارع ----- هی ویدتتی تالنتی

تدوین الگوی تنظی  هیجان تی اساس دیدگاه   شاوره پاک نژاد فیشته 0

روان پویشی و لا لیت انسان او  نظی لال ه 

 تقی جعفیی حمد 

دتتی  ------ دتتی اسمعیلی

 پناه خسیو
دتتی 

 تاظمیان

 دتتی اسکندری

  



 1/11/99جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده وپنجاه و هفتمین پانصد 

 

 طالعه ویژگی های الگوی  شاوره رشدی  وتنی   شاوره قاسمی فاطمه 0

ولیت ئسنحوه  واجهه تا فیآیند و ان و   تی

 وجود 

دتتی فییویو  ------ دتتی اسمعیلی

 تاقیی
 دتتی تیجعلی ------

تدوین و التواریاتی الگوی افوایش انگیوه فیوند   شاوره حسینی ته روان  1

آوری  وتنی تی تجارب ویسته خانواده های تک 

 فیوند و سه فیوند تیشتی 

دتتی ساالری  دتتی فیحوخش دتتی اسمعیلی

 فی
 دتتی  عتمدی -----

تدوین و التواریاتی الگوی پیشگییی او فساد   شاوره وندی سعید  8

و ینه ای  -شناسی روانیاداری  وتنی تی سوب 

و تاونمایی اثیات فساد شغلی تی خانواده ها و 

 جا عه

دتتی  ------- دتتی اسمعیلی

 فیحوخش
 دتتی لیسی  یاد ------

طیاحی و التواراتی الگوی اشتیاق ه  افوایی   شاوره دشتی الظ   9

 شغلی و خانوادگی در  یان شاغلین  تاهل

دتتی  دالوردتتی  ----- هی ویدتتی تالنتی

 خدادادی
 دتتی فلسفی نژاد
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