
 دکتر پریرخ دادستان

 چهره ماندگار و استاد دانشگاه تهران

 
مندي و کنجکاوي به آموختن در تهران چشم به جهان گشود و خيلي زود عالقه ١٣١٢دکتر پریرخ دادستان در فروردین 

 اش را در دبستان خورشيد تهران گذارند.را از خود بروز داد. تحصيالت ابتدایي
آموزان ضعيف یا تجدیدي درس چنان در دکتر دادستان شدت داشت که حتي تابستانها به دانشانگيزه و عالقه به درس 

 شدند؛شوند متعجب ميدیدند چنين شاگرداني سرانجام با نمره باالیي قبول ميآموخت و اولياي مدرسه از اینکه ميمي
 تاد تنها دادستان کوچک بود.اي آنان را تعليم داده است، اما این اسکردند که استاد ورزیدهتصور مي

 ١٣٢٩دریافت کرد. در سال « شاهدخت»و « ناموس»سرانجام وي دو دیپلم علمي و ادبي را به ترتيب از دبيرستانهاي 
بود و او به عنوان تنها زن « رضاشاه»نخستين بار آن در زمان  .براي دومين بار در کشور آزمون اعزام به خارج برگزار شد

سال داشت. در این زمان اوج  ١٦این در حالي بود که فقط  .ال بعد عازم ژنو پایتخت سوئيس شددر آن پذیرفته و یک س
ستان در دانشگاه اش را تحت نظر وي گذراند. دکتر دادنامه دکتريهاي پروفسور ژان پياژه بود و دادستان پایان فعاليت

اش کار باليني را هم دنبال کرد و در همين شناسي تحولي، به دليل عالقه شخصيژنو عالوه بر تحصيل در رشته روان
رغم اصرار شدید دست آورد. اما بهشناسي تجربي را بهزمينه مدارکي چون دیپلم تخصصي باليني کودک و دیپلم روان

 به کشور بازگشت. ١٣٣٩اي آن جامعه تربيت نکردیم و نباید به ایران برگردید، در سال پياژه مبني بر اینکه ما شما را بر
اي و هدایت تحصيلي بنيان گذاشته شد که مسئوليت زمان با ورود دکتر دادستان به ایران، نخستين مرکز هدایت حرفههم

تکنيک را با نظارت دانشگاه فرانسه و براي شناسي دانشگاه پليوي دو سال مسئوليت دفتر روان گرفت. آن را وي بر عهده
 شود.دار ميهدایت دانشجویان عهده

بيند، سالهاست که به تدریس، شناسي ميدادستان با تعهد باالیي که در خود نسبت به سرنوشت مردم ميهنش و علم روان
شناسي در ندک اعتباري براي روانو امروز خواه ناخواه اگر ا بودشناسي مشغول پایان روانتحقيق و پژوهش در حوزه بي

اندازه مدیون او شناسي بياند به لطف حضور ایشان و برخي از همکارانش است. در حقيقت نباید منکر شد روانایران قائل
، همچنان با اميدواري کرد شدت از وضعيت این علم ابراز نگراني و ناخرسندي ميو خدمات ارزشمندش است، هر چند به

 شناسي را بهبود بخشد.هاي روان ستيد کايکوشمي
نه ترغيب ها و تشویق ها انگيزه راهم بودند و نه بي مهري ها مرا " :به گفته اواو هيچ گاه در پي جاه و مقام نبوده است. 

از تداوم راهم باز داشتند. همواره از عشقي که در دلم فروزان است نيرو گرفته ام، عشق به معلمي و فرزندان این آب و 
خاک. رسالت ما معلمان تضمين تداوم راهي است که هدفي جز خدمت به انسان ها در چارچوب توانایي هایمان ندارد. به 
خوبي مي دانم که هر کس برحسب قوانين طبيعت راه خود را در جهان به پایان خواهد رساند، اما حرکت انساني باید 

لمي و انساني است. ملقمه اي از عشق مادرانه و هنر معلمي و باور تداوم یابد. رسالتي که من براي خود قائلم رسالتي ع
 "به آموزش اندیشيدن به جاي اندیشه ها، کوششي است که در سراسر زندگي داشته ام.

دکتر دادستان براي خود رسالت معلمي را قائل بوده و سمت و سوي ذهني اش پرورش دانشجویاني است که در خدمت 
شناسي تحولي است که چون ژان شود: بخش اول، رواني دکتر دادستان به دو بخش تقسيم ميمردم باشند. قلمرو کار

نگر بود، در وجود دکتر دادستان نيز عنصري شناسان جهان، خيلي تحوليپياژه، رئيس دانشگاه ژنو و از مشهورترین روان
پياژه، فلسفه پياژه و کاربردهاي نظام پياژه  شناسيذاتي پدید آمد تا هيچ چيز را غيرتحولي نبيند. همچنين مباني شناخت

شناسي مرضي و باليني گنجد و قلمرو دیگرش، به کار روي رواندر آموزش و پرورش در همين قلمرو از کار دادستان مي
هاي وي روي همين دو مبحث است و جز آن تدریس دروسي را که به آنها  گردد که هم اکنون نيز عمده آموزشبرمي



پذیرد. در همين رابطه او سه جلد کتاب تأليف کرده است که یکي از آنها برنده جایزه کتاب نداشته باشد، نمياي عالقه
توان به سادگي سال شد و دو جلد دیگر جوایزي از وزارت فرهنگ و ارشاد و دانشگاه آزاد اسالمي به دست آورد. البته نمي

کس تا این زمان به اندازه او به فهرست کرد، زیرا به زعم خویش، هيچ تمام جوایز دکتر دادستان را به دليل تعهد فراوان
انساني اش جایزه کسب نکرده است. براي نمونه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علومها و خدمات علمي سبب تأليف کتاب

رد تقدیر و ستایش قرار داد. ترین مدیران گروه، موعنوان یکي از فعالاو را به عنوان یکي از بهترین مؤلفان سازمان و به
 اند.اش موفق به دریافت جایزه شدههاي تحقيقاتي همچنين تقریباً تمامي طرح

 روز سالگی در مقام استادی دانشگاه تدریس می کرد تا اینکه در ۷۷، یعنی تا سن ۱۳۸۹پریرخ دادستان تا سال 

 اری سرطان چشم از جهان فرو بست.بیم دلیل به ۱۳۸۹ آبان ۲۲

 

 (CV) پژوهشی –آثار علمی 
 

 سوابق تحصیلی
 ١٣٣٢ /١٩5٣       (سوئيس) ژنو دانشگاه کاربردي شناسي روان کارشناسي – ١

  ١٣٣٣ /١٩54          (سوئيس) ژنو دانشگاه باليني شناسي روان کارشناسي – ٢

 ١٣٣5 /١٩5٦     (سوئيس) ژنو دانشگاه باليني روانشناسي ارشد کارشناسي – ٣

   ١٣٣٩ /١٩٦0            (سوئيس) ژنو دانشگاه ژنتيک شناسي روان دکتري – 4

 

 افتخارات
 از افتخاراتي که دکتر دادستان کسب کرده اند مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

 معرفي پژوهشگران قابل تقدیر دانشگاه تهران دوره اولين منتخب ١٣8٣ 

 روانشناسي پژوهشي گروه مدیر عنوان به «سمت» انساني علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان تقدیر لوح ١٣8٣ 
 «سمت» روانشناسي پژوهشي گروه مدیر عنوان به نظام مصلحت تشخيص ریاست تقدیر لوح ١٣8٣ 

 «سمت»لوح تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان مدیر گروه پژوهشي روانشناسي  ١٣8٣ 
 ماندگار هايچهره بزرگداشت مراسم دومين برگزیده ١٣8١ 

 خوارزمي الملليبين جشنواره پانزدهمين انساني علوم بنيادي تحقيقات بخش جایزه ١٣80 
 پژوهشگران اسالمي جامعه برگزیده پژوهشگر ١٣80 

 .سمت انتشارات: تهران. بازپروري و تشخيص هايروش زبان، هاياختالل: تهران دانشگاه برگزیده کتاب ١٣80 
 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از فردي منافع بر جمعي مسایل تقدم عوامل و علل همایش تقدیر لوح ١٣7٩

هاي تشخيص و بـازپروري. تهـران: وشر زبان، هاياختالل: اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت تشویقي کتاب ١٣7٩ 
 انتشارات سمت.

 ورود بدو در فارسي زبان در زبان فارسي غير کودکان هايتوانایي بررسي: پرورش و آموزش وزارت برگزیده طرح ١٣7٩
 .فراهاني مجدآبادي زهره همکاري با آموزشي، نظام به

مرضي تحولي، از کودکي تا بزرگسالي )جلد دوم(،  روانشناسي: اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت تشویقي کتاب ١٣78 
 تهران: انتشارات سمت.



 و معلمان دیدگاه از راهنمایي مدارس در تنبيه و تشویق هايروش: پرورش و آموزش وزارت برگزیده طرح ١٣77 
 .پژوهدانش زهرا همکاري با آموزان،دانش

ي تحولي، از کودکي تا بزرگسالي )جلـد اول(، تهران: مرض روانشناسي: اسالمي آزاد دانشگاه برگزیده کتاب ١٣7٦ 
 انتشارات سمت

 با آن، کاهش هايراه و امتحان جلسات در آموزاندانش اضطراب ميزان: پرورش و آموزش وزارت برگزیده طرح ١٣75 
 .پژوهدانش زهرا همکاري

از کودکي تا نـوجواني، تهـران:  تحـولي، مرضي روانشناسي: اسالمي ارشـاد و فـرهنگ وزارت سـال کتاب ١٣7١ 
 انتشارات ژرف.

 
 مقاالت

علم روان شناسي در کشور صرف کرده است عالوه بر تدریس در دکتر دادستان که عمري طوالني در احيا و به کارگيري 
 زمينه هاي گوناگون علم روان شناسي به نوشتن مقاالت متنوعي نيز در این زمينه پرداخته است. مقاالتي هم چون:

-٢١7، ١5ترش یک مقياس راهبردهاي مقابله اي در دانشجویان، دو فرم موازي. فصلنامه روان شناسان ایراني، گس – ١
٢٣4 ١٣87 

. با همکاري آسيه اناري، بهرام صالح صدق پور، درمانگري نمایش و اجتماعي اضطراب اختالل جنایي شناسي روان – ٢
 ١٣8٦ ١١5 -١4،١٢٣فصلنامه روان شناسان ایراني، 

مرضيه حاجي زادگان، . با همکاري نوجوانان اي مقابله راهبردهاي مقياس عاملي ساختار تعيين و رواسازي اعتباریابي، – ٣
 ١٣8٦ ١8٩ -٢08، ١١دکتر احمد عليپور، علي عسگري، فصلنامه روان شناسان ایراني، 

 ١٣85 ١0. با همکاري جميله کالنتري خانداني، فصلنامه روانشناسان ایراني،بندي طبقه مفهوم تحولي بررسي – 4

. با همکاري دکتر فاتح رحماني، افسرده يمارانب در درمانگري دارو و مدت کوتاه پویشي درمانگري روان اثربخشي – 5
 ١٣84 ١١4-١٣8، ٣4دکتر محمدکاظم عاطف وحيد و دکتر ایرج اميدي، مجله رواشناسي )دوره جدید(، 

آموزان دوره راهنمایي شهر تهران، با همکاري معصومه پور محمدرضا ر دانشد دیگردوستي و اخالقي مفاهيم تحول  – ٦
 ١٣8٣ ٩١ -١0٣، ٢روانشناسان ایراني، تجریشي، فصلنامه 

. با همکاري محسن وفرهنگي جنسي تفاوتهاي درباره پژوهش یک: تحصيلي پيشرفت و والدین از روانشناختي جدایي – 7
 ١٣8٣. ٣-٢0، ١زاده توکلي، فصلنامه روانشناسان ایراني، بين، سعيده بزازیان و محمدرضاحسنحق

مادر با شکل گيري دلبستگي و مشکالت رفتاري اجتماعي کودکان پيش دبستاني. بررسي رابطه نشانه هاي مرضي  – 8
 ١٣8٢. ٢5٢-٢7،٢٣٣با همکاري دکتر زینب خانجاني، مجله روانشناسي، )دوره جدید 

. با همکاري سعيده بزازیان، مجله اجتماعي فاصله برحسب رواني هايبيماري به نسبت کودکان بازخورد تحول بررسي –٩
 ١٣8١ ٢8٦-٣١٣، ٣شناختي، علوم روان

 ١٣8١. ١٢٢-١4٩، ٢، مجله علوم روانشناختي، شناخت تحول و دین – ١0

ساله و رابطه آن با طبقه اجتماعي و جنس. با همکاري دکتر رضا  ١٢تا  ٦ان کودک در خودپنداشت تحولي بررسي – ١١
 ١٣8١ ٢١١-٢٢٦، ٢٣)دوره جدید(، پورحسين، دکتر جواد اژه اي و دکتر عليرضا کيامنش. مجله روانشناسي 

بزرگي و . با همکاري دکتر مسعود جاندبستاني کودکان حافظه و تحصيلي پيشرفت اضطراب، بر زدایيتنش تأثير – ١٢
 ١٣80. 4-٣0، ١7ناهيد نوري، مجله روانشناسي )دوره جدید(، 



. با همکاري زهره مجدآبادي آموزشي نظام به ورود بدو در فارسي زبان در زبان غيرفارسي کودکان توانایيهاي بررسي – ١٣
ریزي، دفتر تهران جنوب، معاونت پژوهشي و برنامه -انساني دانشگاه آزاد اسالميفراهاني، مجموعه مقاالت علوم

 ١٣7٩ 7-٣0دوم، 

 ١٣7٩ ٢0-٢5، ٢٣، رشد آموزش ابتدایي، دیني آموزش و شناختي تحول – ١4

. با افسردگي و شخصيتي عوامل بر درمانگري مقابله روش تاثير و ي مقابله راهبردهاي بر شخصيتي عوامل نقش – ١5
-٣70، ١٦همکاري دکتر عليرضا آقایوسفي، دکتر جواد اژه اي، دکتر محمود منصور، مجله روانشناسي )دوره جدید(، 

 ١٣7٩. ١٢٢-١4٩، ٢.دین و تحول شناخت، مجله علوم روانشناختي، ٣47

در آزمودنيهاي سطوح عيني و انتزاعي. با همکاري دکتر محمدرضا  "رورشاخ"آزمون  Z نمره اي مقایسه وارسي – ١٦
 ١٣7٩. ١١5 -١4،١٣0شعيري، دکتر محمود منصور و دکتر جواد اژه اي. مجله روانشناسي )دوره جدید(

 ١٣78. ٢٦-٣١(، ٢) ٣. رشد آموزش ابتدایي، ابتدایي دوره آموزاندانش ذهني توانمندیهاي بررسي – ١7

نامه همایش نقد و بررسي کتابهاي . رشد آموزش ابتدایي، ویژهندهيم دست از را آموزشي بهينه فرصتهاي این از بيش – ١8
 ١٣78.. ٢١0-٢١٦دوره ابتدایي، 

و آسيبهاي  T لمفوسيتهاي مهاري و کننده تسهيل سلولهاي سطح در هيجاني افشاي و مقاومت شکست پيامدهاي – ١٩
روانشناختي. با همکاري دکتر نيما قرباني، دکتر جواد اژه اي و دکتر حسين مطيعيان، مجله روانشناسي )دوره جدید(، 

٣، ١٢8٣٦-٩8 .١٣78 

 پریرخ دکتر احسان، بهرامي هادي دکتر بنيادین سازش یافتگي در آزادگان ایراني )قسمت اول( هاي مولفه بررسي– ٢0
 ١٣78 ٢٩٩-٣١٩ ،١٢ ،(جدید دوره) روانشناسي مجله. کيامنش عليرضا دکتر اي، اژه جواد دکتر دادستان،

دکتر هادي بهرامي احسان،  همکاري با (اول قسمت) ایراني آزادگان در یافتگي سازش بنيادین هاي مولفه بررسي– ٢١
 ١٣78 ٢4٩-٢٦8، ١١دکتر جواد اژه اي و دکتر عليرضا کيامنش. مجله روانشناسي )دوره جدید(، 

، با همکاري دکتر پرویز آزادفالح، دکتر A ترشحي یمونوگلوبولين تغييرات و رفتاري /مغزي فعاليت( استرس) تنيدگي– ٢٢
 ١٣78. ٢4٩ - ٢٦8، ٩روانشناسي )دوره جدید(، جواد اژه اي و دکتر سيدمحمد موذني، مجله 

. ٣7 -5٦، ١8. فصلنامه حوزه و دانشگاه، رواني بهداشت تأمين راه در گام نخستين کاذب، ماندگيعقب از پيشگيري– ٢٣
١٣78 

. مقاله ارائه شده در همایش بررسي علل و عوامل تقدم مصالح گروهي آرمانهاي تحقق در اجتماعي تعامل نقش– ٢4
 ١٣78جمعي بر منافع فردي، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران، مقاله برتر 

. مجله پژوهش و سنجش، ابتدایي دوره کودکان اخالقي و مذهبي مفاهيم تقویت و گيريشکل در تلویزیون نقش– ٢5
 ١٣77 ٢٢-٢٩(،سال پنجم، ١5و ١٦)5مرکز پژوهش و سنجش صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران، 

 همراه زدایي تنش آموزش روش با درمانگري دارو تاثير مقایسه و ميگرن به مبتالیان شخصيتي ویژگيهاي بررسي– ٢٦
. با همکاري دکتر کاظم رسول زاده طباطبایي، مجله روانشناسي )دوره بيماران این در حرارتي زیستي پسخوراند با

 ١٣77 ٢١١-٢٣0، 7جدید(، 

آموزان دوره ابتدایي به منظور تعيين استانداردهاي آموزشي. مجله روانشناسي هيم دانشمفا درک و ذهني توان بررسي– ٢7
 ١٣77. 5-٣٩، 5)دوره جدید(، 

 ١٣7٦ ٣0٣-٣٢٩، 4. مجله روانشناسي )دوره جدید(، نگريآدلري آدلرو– ٢8

 ١٣7٦. .١٢٢-١44. ٢. مجله روانشناسي )دوره جدید(، گريتحليل روان با جدال در پياژه– ٢٩



 ١٣7٦ ٣١-٦0، ١. مجله روانشناسي )دوره جدید(، امتحان اضطراب درمان و سنجش– ٣0

کاربردي بهبود کيفيت آموزش عمومي، اداره -. مقاله ارائه شده در همایش علميامتحان اضطراب درمان و سنجش– ٣١
 ١٣74کل آموزش و پرورش شهر تهران، آذرماه 

 ١٣7٢ 44-45، 54دنياي سخن، . نسلها تعارض و طلبياستقالل– ٣٢

 ١٣7٢. ٦-١8(، ١)٢. مجله استعدادهاي درخشان، خالقيت و هوش– ٣٣

، ٣0انساني دانشگاه تهران، . مجله دانشکده ادبيات و علومترسيمي هايیافته اساس بر دختران عقلي تحول بررسي– ٣4
(4-١ ،)٦4-١٣. ٣٣7١ 

انساني . مجله دانشکده ادبيات و علومنوجواني دوره در آن يتجرب بررسي و تحول جریان در اضطراب گيريشکل– ٣5
 ١٣70.. ١٢5 -١٦4(، ١-٢)٢٩دانشگاه تهران، 

. مجله دانشکده ادبيات و علوم عملياتي دیدگاه: شناختي کنشهاي گستره در آن موقعيت و حافظه تجربي بررسي– ٣٦
 ١٣70.. ٢٩5-٣٢0(،٣و  4) ٢8انساني دانشگاه تهران، 

 ١٣٦7. 405 -4٢٢( ، ١-4، )٢5انساني دانشگاه تهران. مجله دانشکده ادبيات و علومنارساخواني– ٣7

 ١٣٦7 ٢45 -٢٣5(، ١-4) ٢٦. مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگـاه تهران، پرخاشگري رواني گستره– ٣8

(، ٣و  4) ٢4انساني دانشگاه تهران، علوم اه نظریه عملياتي. مجله دانشکده ادبيات ودیدگ از هوش هاينظریه بررسي– ٣٩
٢-٢٩٢74 ..١٣58 

 ١٣58. ٩8-١١5(، ٢0) 7. مجله روانشناسي، انفعالي ویژگيهاي و ذهني تحول گواه منزله به نقاشي – 40

 ١٣57. ٩7-١١5(، ٢١) 7. مجله روانشناسي، پياژه نظریه در فکر و زبان – 4١

 ١٣5٦. ٢٦-40(، ١) 7دانشکده علوم تربيتي دانشگاه تهران ،. مجله کودکان در هوش ارزشيابي امکان – 4٢

 ١٣5٦ ٢7٣-٢٩4 ،(١8) ٦روانشناسي مجله .آنان کردن مشخص روشهاي انتقادي بررسي و سرآمدان مسأله – 4٣

 ١٣55. ٢07-٢٢5( ، ١4و ١5) 5. مجله روانشناسي ، آن آموزشي کاربرد و پياژه روانشناسي – 44

 ١٣4٣. 4٢-4٦(، 7)٣4. ماهنامه آموزش و پرورش، تحصيلي افتادگي عقب علل – 45
 اکثر این مقاالت در مجالت مختلف روان شناسی به چاپ رسیده است.

   
 کتاب ها

 ١٣8٦ شناسي روان در مقاله هيجده – ١

 ١٣8٢ روان شناسي جنایي – ٢

 (١٣7٩ تهران دانشگاه برگزیده کتاب)  اختالل هاي زبان، روشهاي تشخيص و بازپروري – ٣

 ١٣78 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت تشویقي کتابروان شناسي مرضي تحولي، از کودکي تا بزرگسالي)جلد دوم(  – 4

 ١٣77 تمدن جدید بيماري استرس، یا تنيدگي – 5

 ١٣7٦ )جلد اول( کتاب برگزیده دانشگاه آزاد اسالمي روان شناسي مرضي تحولي، از کودکي تا بزرگسالي – ٦

 ١٣75 د با ژان پياژهآزا گفتگوهاي – 7

 ١٣75 دیدگاه پياژه – 8

 ١٣74 ترسيمي آزمونهاي اساس بر کودکان شخصيت ارزشيابي – ٩ 

 ١٣7٢ شناسي رفتار تا گري تحليل روان از ،٢ ژنتيک شناسي روان – ١0



 ١٣7١ خانواده ترسيم تست کاربرد کودکان، نقاشي – ١١

 ١٣7١ باليني شناسي روان – ١٢

 سال کتاب -١٣7١ رضي تحولي، از کودکي تا نوجوانيم شناسي روان – ١٣

 ١٣٦٩ منصور دکتر همکاري با سپرد؟ مي ره کجا به تربيت  – ١4

 ١٣٦8با همکاري دکتر منصور  -رواني بيماریهاي – ١5

 ١٣٦5 راد مينا دکتر منصور، دکتر همکاري با - شناسي روان نامه لغت – ١٦

  
 

 پژوهش ها

 ١٣87 هنجاریابي یک مقياس راهبردهاي مقابله اي در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي و رواسازي اعتباریابي، – ١

طرح ملي  المللي بين سطح در اطالعات انتقال تسهيل اجتماعي -فرهنگي پيامدهاي پيرامون ایراني جوانان نظر – ٢
 ١٣85سازمان ملي جوانان 

الدین و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشجویان دانشگاه آزادمعاونت پژوهشي و بررسي جدایي روانشناختي از و  – ٣
 ١٣8١ریزي واحد تهران جنوب برنامه

 استانداردهاي تعيين منظور به راهنمایي دوره آموزاندانش اجتماعي و اخالقي ذهني، توان تحول بررسي – 4
 ١٣80پرورش  ریزي آموزشي وزارت آموزش وهبرنام و پژوهش سازمان آموزشي

 تربيتي علوم و روانشناسي دانشکده زدایي بر اضطراب، پيشرفت تحصيلي و حافظه کودکان دبستانيتأثير روش تنش  – 5
 ١٣80  تهران دانشگاه

و مطالعات و  تحقيقات مرکز گيري و تقویت مفاهيم مذهبي و اخالقي کودکان دوره ابتدایينقش تلویزیون در شکل  – ٦
 ١٣77هاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران. سنجش برنامه

. )در سه جلد( سازمان پژوهش و آموزشي استانداردهاي تعيين منظور به ابتدایي دوره آموزاندانش ذهني توان بررسي – 7
 ١٣7٦المللي خوارزمي(. ریزي وزارت آموزش و پرورش )برنده پانزدهمين جشنواره بينبرنامه

 وزارت پژوه،دانش زهرا همکاري با آموزاندانش و معلمان دیدگاه از راهنمایي مدارس در تنبيه و تشویق روشهاي  – 8
 ١٣7٦(. ١٣77 سال برگزیده طرح برنده) پرورش و آموزش

مجدآبادي  . با همکاري زهرهآموزشي نظام به ورود بدو در فارسي زبان در زبان غيرفارسي کودکان توانييهاي بررسي  – ٩
 (١٣75 – ١٣7٩فراهاني، وزارت آموزش و پرورش. )برنده طرح برگزیده سال 

پژوه، شـوري تحقيقات . با همکاري زهرا دانشآن کاهش راههاي و امتحاني جلسات در آموزاندانش اضطراب ميزان – ١0
 ١٣74(. ١٣75استان تهران، وزارت آموزش و پرورش )برنده طرح برگزیده سال 

زاده، جارگزیني تست آدمک رنگي به منظور ارزشيابي شخصيت کودکان دبستاني. با همکاري سوسن رحيمهن – ١١
 ١٣74دانشگاه تهران. 

. با همکاري دکتر توليدي فرافکن تست یک آماري و باليني نتایج تحليل براساس ایراني کودکان تحول بررسي – ١٢
 ١٣7١محمود منصور، دانشگاه تهران 

 ١٣7١. دانشگاه تهران اسميت کوپر «خود حرمت» تست يهنجارگزین – ١٣

 ١٣٦8. دانشگاه تهران کتل اضطراب مقياس هنجارگزیني – ١4



 ١٣٦7. دانشگاه تهران. بک افسردگي تست هنجارگزیني – ١5

 ١٣٦5. دانشگاه تهران کتل شخصيت عاملي ١٦ تست هنجارگزیني – ١٦

 ١٣٦5 تهران دانشگاه زاده،رحيم سوسن همکاري با حرکتي پياژه.-حسي هوش مقياس هنجارگزیني – ١7

. این طرح در حد تحليل مواد تست و تعيين درجه تهران دانشگاه. «ویل» گروهي هوش تست سازيآماده طرح – ١8
 ١٣٦٣گانه تهران انجام شده است. آموزان مناطق بيستنفري از دانش ٦00دشواري آنها در مورد یک نمونه 

  
 

 دکترییان نامه های پا
. دانشکده علوم انساني دانشگاه آموزان-دانش عمومي سالمت و تحصيلي پيشرفت بر هجاني هوش آموزش نقش – ١

 ١٣85تربيت مدرس منصوره نيکو گفتار 

 چهارم و سوم سال دانشجویان اجتماعي و رواني رضایتمندي بر دلبستگي الگوهاي و روانشناختي جدایي رابطه بررسي – ٢
علوم انساني دانشگاههاي دولتي در سطح شهر تهران. دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه انشکده هاي د

 ١٣8٣تهران محمدابراهيم مداحي 

 پویشي روان وضعيت دگزامتازون، فرونشاني آزمایش بر درمانگري دارو و مدتکوتاه پویشي رواندرمانگري اثربخشي – ٣
 ١٣8٢در بيماران افسرده. دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس فاتح رحماني  بازخوردها ورينارساکنش و

. دانشکده اقتصادي-اجتماعي طبقه و جنس با آن رابطه و ایراني ساله ١٢ تا ٦ کودکان در خودپنداشت تحولي بررسي – 4
 ١٣8١علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس. رضا پورحسين 

. دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ریختي گسيخته و افسردگي اضطراب، با اختياريبي-وسواس نشانگان ارتباط – 5
 ١٣80دانشگاه تهران. همایون مهين 

. افسردگي و شخصيتي عوامل بر درمانگري مقابله روش تأثير و ايمقابله راهبردهاي بر شخصيتي عوامل نقش – ٦
 ١٣80آقا یوسفي دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس. عليرضا 

 /رفتاري مشکالت بروز و دلبستگي گيريشکل با مادر مرضي هاينشانه و روزانه موقت هايجدائي رابطه بررسي – 7
 ١٣7٩. دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران. زینب خانجاني دبستاني پيش سطح در اجتماعي

شخصيت. دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس. پرویز آزاد تاري: ساختارهاي زیستي رف /مغزي سيستمهاي – 8
 ١٣7٩فالح 

 مهار بر( اسالمي) مذهبي گيريجهت بدون و با «خودمهارگري آموزش» مدتکوتاه رواندرمانگري اثربخشي بررسي – ٩
 ١٣78. مسعودجان بزرگي مدرس تربيت دانشگاه انساني علوم دانشکده. تنيدگي و اضطراب

 ١٣78 احسان بهرامي هادي. مدرس تربيت دانشگاه ، ایراني آزادگان در یافتگيسازش بنيادین هايمؤلفه بررسي – ١0

. دانشکده علوم انساني رواندرمانگري در هيجاني افشاي و مقاومت شکست روانشناختي و فيزیولوژیک پيامدهاي – ١١
 ١٣78دانشگاه تربيت مدرس. نيما قرباني 

. تهران شهر دبيرستاني آموزاندانش اجتماعي -رواني تحول بر والدین فرزندپروري الگوهاي و سازگاري تأثير – ١٢
 ١٣78دانشگاه عالمه طباطبایي. احمد برجعلي 

. دانشکده علوم انساني تهران شهر راهنمایي مدارس در رواني بهداشت هايبرنامه مداخالت اثربخشي بررسي – ١٣
 ١٣77اصغرنژاد اصغر دانشگاه تربيت مدرس. علي



 بر زدیيتنيدگي درمانگري شيوه تأثير و کودک -مادر ویژگيهاي برحسب غيرشاغل و شاغل مادران تنيدگي تعيين – ١4
 ١٣77. دانشگاه عالمه طباطبایي. محمد حاتمي آنان زايتنيدگي ویژگيهاي و تنيدگي

دهي در کاهش آن. تأثير روش خود آموزششجویان دانشگاه و دان در سخنراني اضطراب پيامدهاي و علل بررسي – ١5
 ١٣7٦دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس. عصمت دانش 

 هايبامؤلفه پرخاشگري وسطح هامؤلفه این رابطه بررسي و شخصيت هايمؤلفه برحسب نوجوانان پرخاشگري تعيين – ١٦
دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس. یي بر پرخاشگري. زدتنيدگي درمانگري شيوه تأثير و پدران شخصيتي

 ١٣7٦عباسعلي اللهياري 

 همراه تدریجي زدایيتنش روش و درمانگري دارو تأثير مقياسه و ميگرن به مبتالیان شخصيتي ویژگيهاي بررسي – ١7
 ١٣75زاده طباطبایي . دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس. کاظم رسولزیستي پسخوراند با

. دانشکده علوم خودپنداشت هايمؤلفه هماهنگي افزایش و افسردگي کاهش در درمانگري شناخت تأثير بررسي – ١8
 ١٣7٩زاده هنرمند انساني دانشگاه تربيت مدرس. مهناز مهرابي

 . دانشکده علوم انسانيعادي و تيزهوش نوجوانان در افسردگي و اضطراب خود، حرمت خود، از تصور تحولي بررسي – ١٩
 ١٣7٩دانشگاه تربيت مدرس. علي فتحي آشتياني 

  
 پایان نامه های کارشناسی ارشد

، کودکان در شده سازي بروني اختاللهاي هاي نشانه کاهش بر محور کودک درمانگري بازي اثربخشي بررسي – ١
 ١٣87دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي مریم بيات 

بررسي اثربخشي نمایش درمانگري در کاهش نشانه هاي اختالل اضطراب اجتماعي کودکان، دانشکده روان شناسي  – ٢
 ١٣8٦و علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي آسيه اناري 

، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي  خوددوستدار شخصيت اختالل با دفاعي مکانيزمهاي سبک رابطه بررسي – ٣
 ١٣85شهيد بهشتي ، سيده زهرا علي بخشي دانشگاه 

، عادي مدارس کودکان رفتاري مشکالت و مادران تنيدگي کاهش بر فرزندپروري مهارتهاي آموزش اثربخشي – 4
 ١٣85دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي. سيده زینب فرزاد فرد 

. تهران واحد نور پيام دانشگاه انساني علوم دانشکده نوجوانان، اي مقابله راهبردهاي آزمون رواسازي و اعتباریابي – 5
 ١٣85 زادگان حاجي مرضيه

، دانشکده علوم سال ٩ تا 7 کودکان شده سازي بروني هاي نشانه بر والدین رفتاري آموزش روش اثربخشي بررسي – ٦
 ١٣85تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي. سعيد قنبري 

 -نوجوانان مشترک جلسات با توأم والدین آموزي مهارت نوجوانان، گروهي درمانگري رفتار -شناخت اثربخشي بررسي – 7
، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي. اشکان ناصح وار افسرده هاي نشانه کاهش در والدین
١٣85 

تنيدگي حاصل از والدگري با سالمت عمومي در مادران الدیني و سالمت عمومي: پژوهشي درباره رابطه و تنيدگي – 8
 ١٣84پرستار و خانه دار داراي کودکان خردسال، دانشکده علوم انساني دانشگاه گيالن علي احمدي ازغندي 

دبستاني، دانشکده دکان پيشکو عاطفي -اجتماعي تحول بر اجتماعي-اقتصادي عوامل از برخي تأثير بررسي – ٩
 ١٣8٢یاري تربيتي دانشگاه تهران محبوبه قربانعلي اله روانشناسي و علوم



 دختر آموزاندانش تحصيلي پيشرفت و عمومي سالمت خود، حرمت سطح بر کارداني شاخه در تحصيل تأثير – ١0
 ١٣8٢، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز ملوک اسدالهي تهران شهر دبيرستانهاي سوم و دوم هايپایه

 امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه کتل، عاملي ١٦ آزمون براساس شخصيت عوامل با مذهبي گيريجهت رابطه – ١١
 ١٣8٢ اسکویي کيومرثي محمدرضا خميني

، دانشکده تهران دانشگاه دانشجویان در بزرگساالن وکسلر هوش آزمون با شرک انتزاعي آزمون نتایج مقایسه – ١٢
 ١٣8٢محمدرضا حسن زاده توکلي  روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

، دبيرستان مقطع دختر آموزاندانش اضطراب و تحصيلي پيشرفت حافظه، بر اضطراب مهارگري روشهاي تأثير بررسي – ١٣
 ١٣8١دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران فرحناز فرد 

زنداني و مقایسه آن با افراد غيرزنداني، دانشکده طه تحول یافتگي من و اختاللهاي شخصيت در افراد راب بررسي – ١4
 ١٣8١روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران حسن هادي نژاد 

، دانشکده تجسمي -دیداري حافظه و شناختي تحول مراحل با ریاضي درس در آموزاندانش عملکرد رابطه بررسي – ١5
 ١٣8١روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران زبيده آریافر 

 مشکالت کاهش بر درمانگري بازي اثر مطالعه و عادي کودکان با جنسي آزاردیده کودکان ترسيمي توليدات مقایسه – ١٦
 ١٣8١، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز نينت مرادي جنسي آزاردیده کودک یک

 ١٣80مسعود آذربایجاني ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه  با تکيه بر اسالم مذهبي گيريجهت آزمون – ١7

، تهران شهر راهنمایي مقطع پسر و دختر آموزاندانش در مذهبي تحول و( بنديطبقه) شناختي تحول رابطه بررسي – ١8
 ١٣80مرکز آموزش عالي فرهنگيان زهرا عباسي 

 دانشگاه انساني علوم دانشکده ، آموزان دوره راهنمایيصيلي در دانشتح پيشرفت با زمان مفهوم تحول رابطه بررسي – ١٩
 ١٣80 کالنتري حميرا مدرس تربيت

، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام کتل عاملي ١٦ آزمون براساس شخصيت عوامل با مذهبي گيريجهت رابطه – ٢0
 ١٣8٢خميني محمدرضا کيومرثي اسکویي 

دبيرستانهاي شهر تهران، مرکز آموزش عالي آموزان دختر سال سوم حات ارزشي دانشترجي با ناایمني -ایمني رابطه – ٢١
 ١٣80فرهنگيان زهرا زینال 

، مرکز آموزش عالي فرهنگيان فاطمه سعادتمند غيربزهکار و بزهکار نوجوانان در اخالقي تحول و دیگردوستي مقایسه – ٢٢
١٣80 

 تربيتي علوم و روانشناسي دانشکده ، ران دبيرستانهاي دخترانه تهرانمدی با زن سرپرستاران رواني سالمت مقایسه – ٢٣
 ١٣80 بصيري حسن. تهران دانشگاه

 ابوالقاسم خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه اسالم، در زن حقوق به نسبت دانشجویان و طالب بازخورد – ٢4
 ١٣7٩ باقریان

 موسسه خود در طالب پایه اول و هفتم حوزه علميه قم، حرمت سطح بر ناایمني -ایمني احساس تأثير بررسي – ٢5
 ١٣7٩ زینتي علي خميني امام پژوهشي و آموزشي

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي اجتماعي فاصله برحسب رواني بيماري به نسبت کودکان بازخورد بررسي – ٢٦
 ١٣7٩دانشگاه تهران سعيده بزازیان 

 ١٣7٩حافظه، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني حسين جاللي  بر کهتري احساس تأثير بررسي – ٢7



، دانشکده روانشناسي و علوم راهنمایي مقطع در شنوا و ناشنوا آموزاندانش در اقليدسي فضاي مفهوم تحول بررسي – ٢8
 ١٣7٩اهلل احمدي تربيتي دانشگاه تهران عزت

 ١٣7٩ر اسالمي، پژوهشکده حوزه و دانشگاه اکبر عباسي آثا و منابع با اليس درمانگري نظریه تطبيقي بررسي – ٢٩

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران حسني ناشنوا و شنوا نوجوانان عمومي سالمت يا مقيسه بررسي – ٣0
 ١٣7٩بافنده قراملکي 

آموزشي و پژوهشي امام ، مؤسسه  قم علميه حوزه ناموفق و موفق طالب هوش و شخصيتي هايمؤلفه بررسي – ٣١
 ١٣7٩خميني محمدرضایي 

 آموزشي مؤسسه ، قم علميه حوزه پنجم و اول سالهاي طالب در تحصيلي موفقيت با ناایمني ایمني احساس رابطه – ٣٢
 ١٣7٩ دولتخواه محمد خميني امام پژوهشي و

 ١٣7٩و دانشگاه محمدعباسپور  حوزه پژوهشکده ، عادي و شاهد آموزاندانش عمومي سالمت مقایسه – ٣٣

، مؤسسه دبيرستاني پسر و دختر آموزاندانش شخصيت هايمؤلفه با آن ارتباط و پرخاشگري سطح مقایسه و ارزیابي – ٣4
 ١٣78آموزشي و پژوهشي امام خميني ابوالقاسم بشيري 

تحصيلي، دانشکده روانشناسي  پيشرفت و افسردگي اضطراب، سطوح بينيپيش در درخت ترسيم تست اعتبار بررسي – ٣5
 ١٣78و علوم تربيتي دانشگاه تهران فرزانه خسرو جردي 

 پرورش و آموزش ابتدایي دوره مدارس مرد و زن معلمان شغلي رضایت عدم و رضایت در مؤثر عوامل بررسي – ٣٦
 ١٣78 ميردریکوندي رحيم خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه ، قم شهرستان

ایسه خودپنداشت و نظام ارزشي دانشجویان مدارس حوزوي با دانشجویان نظام دانشگاهي )هنر، فني مق و بررسي – ٣7
 ١٣78 طشي مطهري جمشيد خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه ، و الهيات)

و  ، دانشکده روانشناسيتهران شهر راهنمایي دوم سال نابيناي آموزاندانش تحصيلي پيشرفت بر افسردگي تأثير – ٣8
 ١٣78علوم تربيتي دانشگاه تهران ليالچرمفروش جاللي 

، جاندارپنداري تحول مراحل براساس نوجوانان و کودکان فکري پرورش کانون کتابهاي روانشناختي محتواي تحليل – ٣٩
 ١٣78دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران رقيه باللي 

آموزان دوره متوسطه شهر تهران، دانشکده خود و افسردگي در دانش حرمت شده، ادراک اجتماعي حميت رابطه – 40
 ١٣78روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران مسلم پرتوعين الدین 

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران  آشکار حافظه در اطالعات پردازش سطوح و طلبيهيجان رابطه – 4١
 ١٣78فاطمه معصومي 

 ١٣78 دیبيي فریده تهران دانشگاه ، مانده ذهني خفيفزماني در کودکان نارساخوان و عقب -ان یافتگي فضایيسازم – 4٢

، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني عادي و دیني مدارس آموزاندانش افسردگي و اضطراب سطوح مقایسه – 4٣
 ١٣78اهلل رحماني حجت

بيني سطوح اضطراب، افسردگي و پيشرفت تحصيلي، دانشکده روانشناسي پيش در درخت ترسيم تست اعتبار بررسي – 44
 ١٣78و علوم تربيتي دانشگاه تهران فرزانه خسرو جردي 

، دانشگاه اصفهان منصوره  سال ٣0 تا ١8 سني مقطع در روان سالمت و ارزشها مراتب سلسله بين رابطه بررسي – 45
 ١٣78نيکو گفتار 



 و روانشناسي دانشکده ، آموزان دبيرستانهاي شهر تهرانبا تنيدگي بر سالمت رواني در دانش مقابله هايشيوه تأثير – 4٦
 ١٣77 خميني توکلي مهين تهران دانشگاه تربيتي علوم

، دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس مهرناز پرخاشگري بر کودک بر متمرکز درمانگري بازي اثربخشي – 47
 ١٣7٦احمدي مبارکه 

 محسن تهران دانشگاه تربيتي علوم و روانشناسي دانشکده ، ارزیابي رابطه بين سالمت رواني و مسند مهارگري – 48
 ١٣7٦ جوینده

، دبستاني پيش کودکان در عدد مفهوم تحول طراز تسریع بر کردن ردیف و بنديطبقه عمليات آموزش اثر بررسي – 4٩
 ١٣7٦دانشگاه تهران رابعه طهماسبي گنجور دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي 

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران فریبا فراغت اوقات رغبتهاي بر خود حرمت سطح اثر بررسي – 50
 ١٣7٦زراني 

 طباطبایي عالمه دانشگاه ، دبستان پنجم کالس آموزاندانش در خودپنداشت و آفرینندگي بين ارتباط بررسي – 5١
 ١٣7٦ گودرزي کوروش

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران  درخت ترسيم آزمون براساس کودکان شناختي تحول بررسي – 5٢
 ١٣7٦آبادي فریبا مرادي عباس

 دانشگاه تربيتي علوم و روانشناسي دانشکده ، نوجوانان افسردگي کاهش در شناختي -رفتاري مداخالت نقش بررسي – 5٣
 ١٣7٦رسه گز معصومه تهران

 علوم و روانشناسي دانشکده ، دبستانيپيش کودکان در ميعات ذهني نگهداري تحول تسریع در کالمي آموزش تأثير – 54
 ١٣7٦ تهراني مالکي مرجان تهران دانشگاه تربيتي

دانشکده روانشناسي و علوم ،  افسردگي با آن رابطه و درمادران انگاريسهل کنندهبينيپيش ویژگيهاي شناسایي – 55
 ١٣7٦تربيتي دانشگاه تهران پروین شریعتي 

، دانشکده علوم انساني دانشگاه  متوسطه دوره آموزاندانش در تحصيلي پيشرفت با آن رابطه و جویيرقابت عوامل – 5٦
 ١٣7٦تربيت مدرس جهانبخش صادقي گندماني 

، دانشگاه عالمه  اضطراب کاهش در تدریجي زدایيتنش و چندوجهي درمانگري روش دو اثربخشي مقایسه – 57
 ١٣7٦طباطبایي پرویز دباغي 

 کشاورزي فرناز تهران دانشگاه تربيتي علوم و روانشناسي دانشکده ، شنوا و ناشنوا افراد در خواندن فرایند مقایسه – 58
١٣7٦ 

 صدق کهن صوفيا طباطبایي عالمه دانشگاه ، تهاي پایه ریاضي کودکان در بدو ورود به دبستانمهار سنجش آزمون – 5٩
١٣75 

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران در دبستانيپيش کودکان در توپولوژیک فضاي تحول بررسي – ٦0
 ١٣75زاده تهران مریم گلي

ساله)، دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت  ١٦-8با پرخاشگري )کودکان  آن رابطه و کنترل مسند تحول بررسي  – ٦١
 ١٣75مدرس زهره مجدآبادي 

، دانشکده روانشناسي و  لرستان استان در آنها خانوادگي ساخت و پرخاشگر نوجوانان شخصيتي خصوصيات بررسي – ٦٢
 ١٣75علوم تربيتي دانشگاه تهران رحيم سبحاني 



ي از کودکان نادرست نویس، دانشگاه تهران فرحناز اي در کارآمدي نوشتاري نمونهشناختي و رایانه راهبردهاي تأثير – ٦٣
 ١٣75نورمحمدي 

 به مبتال بيماران در برانگيختگي خودمختار پاسخهاي و اضطراب تعدیل بري تکنيکي بعنوان تنفس آهنگ کاهش – ٦4
روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران فرشاد نعمتي ، دانشکده جنگ به مربوط يضربه پس تنيدگي اختالل
١٣75 

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ابتدایي پنجم کالس آموزاندانش عملکرد و دروني انگيزه بر خوراندپس انواع اثر – ٦5
 ١٣74دانشگاه تهران پرنيان احساني 

 مدرس تربيت دانشگاه انساني علوم دانشکده ، یيابتدا آموزاندانش در نوشتن اختالل و خواندن اختالل بررسي – ٦٦
 ١٣74 چي فالح سيدرضا

 روانشناسي دانشکده ، آنان شخصيتي ویژگيهاي و فرزند اولين تولد به نسبت مادران بازخوردهاي بين ارتباط بررسي – ٦7
 ١٣74 اثباتي زینب تهران دانشگاه تربيتي علوم و

 علوم و روانشناسي دانشکده ، آموزانواده با پرخاشگري و افسردگي در دانشخان فرزندان تعداد بين ارتباط بررسي – ٦8
 ١٣74 راغب اهللحجت تهران دانشگاه تربيتي

 ١٣74 تيزرو زهرا الزهرا دانشگاه ، ساله ١٢ تا ٦ دختران در شناختي تحول و اجتماعي -رواني تحول رابطه بررسي – ٦٩

 ، درونگردي در دختران دانشجو -فاوت با توجه به ميزان برونگرديمت خلقي شریط تحت حافظه سوگيري بررسي – 70
 ١٣74 احمدي شهریاري منصوره تهران دانشگاه تربيتي علوم و روانشناسي دانشکده

، دانشکده روانشناسي و مختلف خانوادگي هاياندازه با شاهد نوجوانان رواني وضع در پدر فقدان تأثير ميزان بررسي – 7١
 ١٣74علوم تربيتي دانشگاه تهران بهرام ملکي 

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران طاهر هنري هايرشته دانشجویان شخصيتي ویژگيهاي بررسي – 7٢
 ١٣74فتحي 

 مدرس تربيت دانشگاه انساني علوم دانشکده ، عادي و سرآمد نوجوانان در دوستي دیگر و اخالقي تحول بررسي – 7٣
 ١٣7٣ محمدي نوراله

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران جانباز دانشجویان در افسردگي و خود حرمت رابطه بررسي – 74
 ١٣7٣ابراهيم عليزاده موسوي 

، دانشگاه وکسلر غيرکالمي و کالمي هوشي بهره و عملياتي تراز با آن رابطه و حساب یادگيري مشکالت بررسي – 75
 ١٣7٣طباطبيي مهناز گيلک  عالمه

 علوم و روانشناسي دانشکده ، اجتماعي قضاوت و حافظه سازماندهي باز بر خلقي حاالت و خواهيهيجان درجه تأثير – 7٦
 ١٣7٣ متنق صحتي اسداهلل تهران دانشگاه تربيتي

تربيتي دانشگاه تهران ابراهيم ، دانشکده روانشناسي و علوم جانباز دانشجویان در افسردگي و خود حرمت بين رابطه – 77
 ١٣7٣عليزاده موسوي 

. ، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران منصور حکيم جوادي NEO شخصيتي تست هنجارگزیني – 78
١٣7٣ 

، دانشکده تربيت بدني دانشگاه تربيت دبستانيپيش کودکان ذهني تحول در بازي و بدني فعاليتهاي تأثير بررسي – 7٩
 ١٣7٢درس زهرا سلمان م



، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز محترم نعمت طاوسي دختران در زمان مفهوم یافتگيسازمان تجربي بررسي – 80
١٣7٢ 

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه غيرپرورشگاهي و پرورشگاهي کودکان در خانواده مفهوم تحول بررسي – 8١
 ١٣7٢تهران زهره صيادپور 

ساله پرورشگاهي و غيرپرورشگاهي، دانشکده  7تا  4ي رابطه بين بازي رمزي و تحول شناختي در کودکان بررس – 8٢
 ١٣7٢نظري روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران فریبا یوسف

،  جوانان و نوجوانان در مختلف هايموقعيت و اخالقي تحول سطح انساني، روابط با دیگردوستي رابطه بررسي – 8٣
 ١٣7٢زاده دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز سوسن رحيم

 نوربخش رابعه مرکز تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه ، بينا و نابينا کودکان در فضایي تجسم گيريشکل بررسي – 84
١٣7٢ 

ت بدني دانشگاه تربي و ورزشي علوم دانشکده ، ورزشکار غير و ورزشکار زنان بين در خود حرمت سطح مقایسه – 85
 ١٣7٢تهران هميال تکلي 

 صرامي غالمرضا مدرس تربيت دانشگاه انساني علوم دانشکده تهران، شهر در وکسلر حافظه آزمون هنجاریابي – 8٦
١٣7٢ 

 تربيت دانشگاه انساني علوم دانشکده ، شخصيت اضطرابي برعوامل تدریجي زدایيتنش آموزش اثرات بررسي – 87
 ١٣7١زرگي ب جان مسعود مدرس

 آزاد دانشگاه ، روستایي بيسواد و باسواد کودکان در حجم و وزن ماده، ذهني نگهداري گيريشکل تجربي بررسي – 88
 ١٣7١ مریر حسين مرکز تهران واحد اسالمي

تهران گلنار ، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه شاهد درکودکان پرخاشگري و افسردگي ميزان بررسي – 8٩
 ١٣7١بخشي 

، دانشکده علوم رویه فرافکن آزمون اساس بر بهنجار و اختياربي -ادرار کودکان عاطفي وضعيت مقایسه و بررسي – ٩0
 ١٣7١نسب انساني دانشگاه تربيت مدرس ليال حيدري

، دانشکده خانوادگي شرایط تأثير بررسي و بهنجار و بزهکار نوجوانان و کودکان در اخالقي قضاوت تحول مقایسه – ٩١
 ١٣7١علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس ناهيد اکرمي 

، دانشگاه آزاداسالمي واحدتهران مرکز .شهناز معيني کودکان عقلي وتحول دبستانيپيش آموزش رابطه بررسي – ٩٢
١٣70 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران ، ساله ١٢ -5 پسران در شناختي تحول و اجتماعي -رواني تحول رابطه بررسي – ٩٣
 ١٣70مرکز ناصر غفارزاده 

 گيوتاش ماندانا مرکز تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه ، کودکان «توجه نارسيي» در عاطفي عوامل نقش بررسي – ٩4
١٣70 

دانشگاه تربيت ، دانشکده علوم انساني ساله ٩ تا 5 کودکان در عملياتي کردن ردیف و عدد ذهني نگهداري بررسي – ٩5
 ١٣70مدرس رضا پورحسين 

 ١٣70 خوشنام اميرحسين مرکز تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه ، معلم ارزشيابي در انتظار تأثير – ٩٦

 ١٣٦٩ ساز خاتم صغري مرکز تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه ، سطح ذهني نگهداري زمينه تحول تجربي بررسي – ٩7



اجتماعي والدین آنها، دانشگاه  -ساله در رابطه با تراز فرهنگي ٦و  5 کودکان عملياتي و ترسيمي تحولي تراز بررسي – ٩8
 ١٣٦٩زاده گلسري آزاد اسالمي واحد تهران مرکز شيرین حسين

، دانشگاه آزاد اسالمي واحدتهران مرکز تقي دوست کتل مقياس براساس تحصيلي وپيشرفت اضطراب رابطه بررسي – ٩٩
 ١٣٦٩قرین 

)، دانشگاه آزاد اسالمي و احد تهران اول کالس) ساله 7 کودکان در خواندن توانيي و حرکتي تحول رابطه بررسي – ١00
 ١٣٦٩مرکز اشرف السادات مرنيان 

، تحصيلي پيشرفت و فرهنگي تراز با آن ارتباط و عيني عمليات سطح تا عملياتي پيش سطح از عدد مفهوم تحول – ١0١
 ١٣٦٩اسالمي واحد تهران مرکز رکسانا طيار دانشگاه آزاد 

( آنها والدین فرهنگي تراز و آموزاندانش تحصيلي پيشرفت با آن رابطه و اقليدسي فضي مختصات شدن ساخته – ١0٢
 ١٣٦٩ نخعي ناصر طاهره مرکز تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه )آب سطح بودن افقي آزمون

اشنوا و شنوا )عمليات ردیف کردن)، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز ن کودکان در عملياتي تحول مقایسه – ١0٣
 ١٣٦٩علي اصغر کاکوجویباري 

، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز ماده مقدار ذهني نگهداري آزمون براساس شناختي ساختهاي یادگيري – ١04
 ١٣٦٩ساسان امرپور امریي 

تي و رابطه آن با تحول اخالقي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز عمليا ظرفيت تحول تجربي بررسي – ١05
 ١٣٦8عبدالعظيم کریمي 

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه آدمک آزمون براساس عقلي تحول تراز و ناشنویي رابطه بررسي – ١0٦
 ١٣٦8تهران غالمعلي اميرخياباني 

 تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه ، ي براساس یک تست تحليل عامليتحصيل پيشرفت و هوش رابطه بررسي – ١07
 ١٣٦8 کاظمي نصرت مرکز

 -آشفتگي و گسيختگيروان یافتگيهاي سازمان آگهي پيش در کتل شخصيت عاملي ١٦ آزمون کارآیي بررسي – ١08
 ١٣٦7 ناراني شریفي منصوره تهران دانشگاه تربيتي علوم و روانشناسي دانشکده ، افسردگي

(، دانشکده اجسام شناوري آزمون) نوجواني تا کودکي از تحصيلي نتایج با آن رابطه و عملياتي تحول تجربي بررسي – ١0٩
 ١٣٦٦روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران رضا سميع عادل 

 ایراني نوجوان کودکان از گروهي در تحصيلي پيشرفت با آن ارتباط و نوجواني تا کودکي از عملياتي ظرفيت تحول – ١١0
 ١٣٦٦ مقدم شيباني تاج سيمين تهران دانشگاه تربيتي علوم و روانشناسي دانشکده ، )آونگ آزمون)

 ١٣٦٦، دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس فتانه زرین پوش دبستان دوره در کودک اخالقي تربيت – ١١١

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ایراني کودکان در آن تحول مراحل و پنداري جاندار بررسي – ١١٢
 ١٣5٦مریم نودز آران 

  

 سوابق شغلی

 کنون تا ١٣8٣ از پرورش و آموزش ملي سند راهبري شوراي عضویت – ١

 کنون تا ١٣8٢ از ایراني شناسان روان فصلنامه سردبير و مسئول مدیر – ٢

 ١٣85 تا ١٣8١از بهشتي شهيد دانشگاه شناسي روان گروه استاد – ٣



 کنون تا ١٣75 از( سمت) انساني علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان شناسي روان گروه مدیر – 4

تا  ١٣7٢معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب از  انساني علوم تحقيقات و مطالعات دفتر مدیر – 5
 کنون

 ١٣٦5 -١٣7٩ تهران دانشگاه شناسي روان گروه استاد – ٦

 ١٣5٩ -١٣٦٢ تهران دانشگاه شناسي روان گروه مدیر – 7

 ١٣4١ -١٣44 تهران تکنيک پلي شناسي روان تحقيقات مرکز ریاست – 8

 

 فعالیت ها

 ١٣٢٩ سال در ادبي دیپلم و ١٣٢8 سال در علمي دیپلم اخذ –

به عنوان تنها زن پذیرفته شده در آن سال و عزیمت به کشور  ١٣٣0ام به خارج در سال اعز کنکور در شدن پذیرفته –
 سوئيس

 باليني روانشناسي تخصصي دانشنامه و ١٩5٢ سال در ژنو دانشگاه از روانشناسي رشته در تربيتي علوم گواهينامه اخذ  –
دانشگاه در سال وانشناسي از همين ر ليسانس دریافت و ١٩5٣ سال در کاربردي روانشناسي عمومي دانشنامه و

١٩54 

 ١٩٦0 سال در پياژه ژان پروفسور زیرنظر روانشناسي دکتراي اخذ و ١٩5٦ سال در روانشناسي ارشد کارشناسي دریافت –
 .ایران به بازگشت و( ١٣٣٩)

انشناسي پلي رو تحقيقات مرکز ریاست و پرورش و آموزش وزارت معلم تربيت کل اداره تربيتي فرهنگي کارشناس  –

 ١٣5٩ سال در دانشياري سمت به ارتقاء و ١٣54 سال در تهران دانشگاه علمي هيئت در عضویت –تکنيک تهران 

 ١٣٦٢ سال تا تهران دانشگاه روانشناسي گروه مدیریت –

 تهران دانشگاه استادي سمت به ارتقاء –

 نسانيا علوم و تحقيقات و روانشناسي تحقيقات و مطالعات دفاتر مدیریت –

 ١٣8١ سال ماندگار هاي چهره همایش دومين در روانشناسي علم عرصه ماندگار چهره عنوان به شدن برگزیده –

 

 روحش شاد و یادش گرامی.

  

  

 


