
 بسمه تعالي

 
 جمهوري اسالمي ايران                      

 دانشگاه تهران                           نامة کارشناسي ارشداطالعية دفاع از پايان                           
 تربيتيشناسي و علومدانشکده روان                    

 ارشدنامة کارشناسيال جلسة دفاع از پايانبا تاييدات خداوند  متع
 

 مشاوره خانوادهدانشجوی رشتة:                  زهرا مرادیخانم 

 تاب ،يدرمان مياز رژ تيبر تبع يو شناخت یمشاوره معنو يقيتلف یالگو ياثربخش»تحت عنوان: 
 شود.برگزار مي «یزياليد مارانيب یخودکارآمد و یآور

 آقای دکتر ياسر مدني استاد راهنما:      11 ساعت 31/6/98رخ مو شنبهيکروز زمان: 

 آقای دکتر مسعود صادقي استاد مشاور:          301اتاق مکان: 

 آقای دکتر لواساني و خانم دکتر نصرتيداور:  اناستاد
 
 

 مندان در جلسة دفاعية فوق آزاد است.عموم عالقهشرکت 

 تربيتيشناسي و علوممعاونت تحصيالت تکميلي دانشکده روان    اورهروان شناسي تربيتي و مش گروه آموزشي: 



 بسمه تعالي

 
 جمهوري اسالمي ايران                      

 دانشگاه تهران                           نامة کارشناسي ارشداطالعية دفاع از پايان                           
 تربيتيشناسي و علومدانشکده روان                    

 ارشدنامة کارشناسيبا تاييدات خداوند  متعال جلسة دفاع از پايان
 

 روان شناسي تربيتيدانشجوی رشتة:                  آقای شهاب افراز

آن های تفکر )بر مبنای مدل بروکفيلد( و بررسي اثربخشي طراحي برنامة پرورش مهارت»تحت عنوان: 

برگزار  «آوری تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه دورۀ دومبر تفکر انتقادی، تاب

 شود.مي
 خانم دکتر حاج حسيني و آقای دکتر اژه ایراهنما:   اناستاد     10ساعت  25/6/98شنبه مورخ دوروز زمان: 

 خانم دکتر نقشاستاد مشاور:           شورااتاق مکان: 

 آقای دکتر لواساني و خانم دکتر فرتاشور: استادان دا
 
 

 مندان در جلسة دفاعية فوق آزاد است.شرکت عموم عالقه

 تربيتيشناسي و علوممعاونت تحصيالت تکميلي دانشکده روان    روان شناسي تربيتي و مشاورهگروه آموزشي:  



 بسمه تعالي

 
 مي ايرانجمهوري اسال                      

 دانشگاه تهران                           نامة کارشناسي ارشداطالعية دفاع از پايان                           
 تربيتيشناسي و علومدانشکده روان                    

 ارشدنامة کارشناسيبا تاييدات خداوند  متعال جلسة دفاع از پايان
 

 دانشجوی رشتة: روان شناسي تربيتي                 ونديعلي اکبر احمد آخآقای 

 «آموزانمطالعه پديدار شناختي نقش هدايت تحصيلي در ساخت هويت تحصيلي دانش»تحت عنوان: 
 شود.برگزار مي

 خانم دکتر حاج حسينياستاد راهنما:       11ساعت  25/6/98شنبه مورخ دوروز زمان: 

 آقای دکتر طالييمشاور:   استاد         303اتاق مکان: 

 دکتر فرتاش خانم ها دکتر شاهمرادی واستادان داور: 
 
 

 مندان در جلسة دفاعية فوق آزاد است.شرکت عموم عالقه

 تربيتيشناسي و علوممعاونت تحصيالت تکميلي دانشکده روان    روان شناسي تربيتي و مشاورهگروه آموزشي:  



 بسمه تعالي

 
 جمهوري اسالمي ايران                      

 دانشگاه تهران                           نامة کارشناسي ارشداطالعية دفاع از پايان                           
 تربيتيشناسي و علومدانشکده روان                    

 ارشدرشناسينامة کابا تاييدات خداوند  متعال جلسة دفاع از پايان
 

 دانشجوی رشتة: روان شناسي تربيتي                 خانم زهرا پناهي آذر

 «آوری تحصيلي و درگيری تحصيلي: نقش ميانجيگر خودتنظيمي هيجانيرابطه بين تاب»تحت عنوان: 
 شود.برگزار مي

 لواساني آقای دکتر غالمعلياستاد راهنما:       12ساعت  25/6/98شنبه مورخ دوروز زمان: 

 خانم دکتر قاسم زادهاستاد مشاور:          301اتاق مکان: 

 خانم ها دکتر نقش و دکتر فيروزیاستادان داور: 
 
 

 مندان در جلسة دفاعية فوق آزاد است.شرکت عموم عالقه

 ربيتيتشناسي و علوممعاونت تحصيالت تکميلي دانشکده روان    روان شناسي تربيتي و مشاورهگروه آموزشي:  



 بسمه تعالي

 
 جمهوري اسالمي ايران                      

 دانشگاه تهران                           نامة کارشناسي ارشداطالعية دفاع از پايان                           
 تربيتيشناسي و علومدانشکده روان                    

 ارشدنامة کارشناسيند  متعال جلسة دفاع از پايانبا تاييدات خداو
 

 دانشجوی رشتة: روان شناسي تربيتي                 فتح آبادی فاطمه احمدی نژادخانم 

آوری و خودپنداره اثربخشي درمانگری با استفاده از اسب بر سازگاری اجتماعي، تاب»تحت عنوان: 

 شود.برگزار مي «کودکان تک والد
 خانم دکتر نقشاستاد راهنما:       11ساعت  25/6/98شنبه مورخ دوز روزمان: 

 خانم دکتر قاسم زادهاستاد مشاور:          شورااتاق مکان: 

 آقايان دکتر لواساني و دکتر مقدم زادهاستادان داور: 
 
 

 مندان در جلسة دفاعية فوق آزاد است.شرکت عموم عالقه

 تربيتيشناسي و علوممعاونت تحصيالت تکميلي دانشکده روان    و مشاورهروان شناسي تربيتي گروه آموزشي:  



 بسمه تعالي

 
 جمهوري اسالمي ايران                      

 دانشگاه تهران                           نامة کارشناسي ارشداطالعية دفاع از پايان                           
 تربيتيشناسي و علومدانشکده روان                    

 ارشدنامة کارشناسيبا تاييدات خداوند  متعال جلسة دفاع از پايان
 

 دانشجوی رشتة: روان شناسي تربيتي                 خانم مريم سروئي بافق

برگزار  «IRTپاسخ -تعيين ويژگي های روان سنجي مقياس سواد رسانه ای با نظريه سوال»تحت عنوان: 

 شود.مي
 خانم دکتر نقشاستاد راهنما:       30/13ساعت  25/6/98شنبه مورخ دوروز زمان: 

 حجازیخانم دکتر استاد مشاور:          301اتاق مکان: 

 آقايان دکتر لواساني و دکتر مقدم زادهاستادان داور: 
 
 

 مندان در جلسة دفاعية فوق آزاد است.شرکت عموم عالقه

 تربيتيشناسي و علوممعاونت تحصيالت تکميلي دانشکده روان    روان شناسي تربيتي و مشاورهموزشي:  گروه آ



 بسمه تعالي

 
 جمهوري اسالمي ايران                      

 دانشگاه تهران                           نامة کارشناسي ارشداطالعية دفاع از پايان                           
 تربيتيشناسي و علومدانشکده روان                    

 ارشدنامة کارشناسيبا تاييدات خداوند  متعال جلسة دفاع از پايان
 

 مشاوره خانوادهدانشجوی رشتة:                  خانم سميه احمدی

 شود.برگزار مي «هاجرت همسرانمطالعه پديدارشناختي تجربه زيسته زنان افغان از م»تحت عنوان: 
 آقای دکتر مدنياستاد راهنما:       30/10ساعت  30/6/98شنبه مورخ روززمان: 

 خانم دکتر حاج حسينياستاد مشاور:          301اتاق مکان: 

 خانم ها دکتر شاهمرادی و دکتر قاسم زادهاستادان داور: 
 
 

 د است.مندان در جلسة دفاعية فوق آزاشرکت عموم عالقه

 تربيتيشناسي و علوممعاونت تحصيالت تکميلي دانشکده روان    روان شناسي تربيتي و مشاورهگروه آموزشي:  

 



 بسمه تعالي
 جمهوري اسالمي ايران                      

 دانشگاه تهران                           نامة کارشناسي ارشداطالعية دفاع از پايان                           
 تربيتيشناسي و علومدانشکده روان                    

 ارشدنامة کارشناسيبا تاييدات خداوند  متعال جلسة دفاع از پايان
 

 دانشجوی رشتة: مشاوره خانواده                 خانم اکرم آراسته

و اضطراب در  بخشي مشاوره گروهي عقالني هيجاني بر رضايت زناشويياثر»تحت عنوان: 
 شود.برگزار مي «بارداری

 خانم دکتر شاهمرادیاستاد راهنما:       11ساعت  17/6/98روز يکشنبه مورخ زمان: 

 خانم دکتر حاج حسينياستاد مشاور:           301اتاق مکان: 

 آقای دکتر مدني و خانم دکتر نصرتياستادان داور: 
 
 

 فوق آزاد است.مندان در جلسة دفاعية شرکت عموم عالقه

 تربيتيشناسي و علوممعاونت تحصيالت تکميلي دانشکده روان    روان شناسي تربيتي و مشاورهگروه آموزشي:  

 



 بسمه تعالي
 جمهوري اسالمي ايران                      

 دانشگاه تهران                           نامة کارشناسي ارشداطالعية دفاع از پايان                           
 تربيتيشناسي و علومدانشکده روان                    

 ارشدنامة کارشناسيبا تاييدات خداوند  متعال جلسة دفاع از پايان
 

 مشاوره مدرسهدانشجوی رشتة:          ماهرخ حيدریخانم 

وانان نوج یبر کاهش پرخاشگر یآدلر وهيبه ش يمشاوره گروه ياثربخش»تحت عنوان: 

 شود.برگزار مي «يرستانيدب
 و دکتر کشاورز افشار لواساني غالمعلي دکتر انآقايراهنما:   اناستاد   11 ساعت  16/6/98شنبه مورخ روز زمان: 

     301اتاق مکان: 

 آقايان دکتر مدني و دکتر غباری بناب استادان داور:
 
 

 مندان در جلسة دفاعية فوق آزاد است.شرکت عموم عالقه

 تربيتيشناسي و علوممعاونت تحصيالت تکميلي دانشکده روان    روان شناسي تربيتي و مشاورهگروه آموزشي:  

 



 بسمه تعالي
 جمهوري اسالمي ايران                      

 تهران دانشگاه                           نامة کارشناسي ارشداطالعية دفاع از پايان                           
 تربيتيشناسي و علومدانشکده روان                    

 ارشدنامة کارشناسيبا تاييدات خداوند  متعال جلسة دفاع از پايان
 

 دانشجوی رشتة: مشاوره خانواده                 زهرا مرادیخانم 

 تاب ،يدرمان مياز رژ تيبر تبع يو شناخت یمشاوره معنو يقيتلف یالگو ياثربخش»تحت عنوان: 
 شود.برگزار مي «یزياليد مارانيب یخودکارآمد و یآور

 آقای دکتر ياسر مدنياستاد راهنما:       11ساعت  31/6/98روز يکشنبه مورخ زمان: 

 آقای دکتر مسعود صادقياستاد مشاور:           301اتاق مکان: 

 آقای دکتر لواساني و خانم دکتر نصرتياستادان داور: 
 
 

 مندان در جلسة دفاعية فوق آزاد است.عموم عالقهشرکت 

 تربيتيشناسي و علوممعاونت تحصيالت تکميلي دانشکده روان    روان شناسي تربيتي و مشاورهگروه آموزشي:  

 

 


