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گوینده، صتتتبا در ا استتا   توم  دهی ح  نتوه  ریا ا  مستته  ترین قتی مهممونولوگ عبارت استتا او  

 طر  یکح ک   وندنهید  طرف مقاحل حا ما سرف  دنیممیعنواا شتتتنونده ا  ح اسستتتا  شتتتنونده  ار ا ما ح 

اما  ونندمی   نفر حاهم سرف  د  قتیا   ئولوگ عبارت استتا او آ ر نهی سستتا ح دند   ما را صتتتبا می

  اقعاً ددامهیچسرف و ه   پاستتته  هند اما  نوحاح  هاآاا مهکن استتتا  هندمیحت  سرف هم گو   ظتاهراً

 یالوگ ا هندمیحیشتر ح  چیزی د    سا  ارند طرف مقاحل حگوید گو   هاآاا ویدگمی یگری چ   شنوندنهی

ا  یالوگ  هندمیههدیگر گو   هایسرف ر دنار هم سضتتور  ارند   ح    اقعاًعبارت استتا او  قتی    نفر 

 ، هم حرای طرف مقاحل   هم حرای خو   ر  اساا  گان شامل یک صداقا   استرام 

خصوص مفهوم   ئولوگ مهم( ضر ری اسا )ح  شدتح سا ه  لی  ظاهرح ق این س  مفهوم )توم  ح  معنی  قی

وندگی  مخت ف هایموقعیاد  شتتاید دهتر حا آا آشتتنا هستتتیم(   مومح حهبو  دیفیا ارتباطات حین  ر ی  ر 

 شو ا می

 

 حر مشا ره  مو ی، مارتین آ امز، ترمه  سجا خواه   ههکاراا، انتشارات ارمهندا  ایمقدم  منبع:

 

 

 

 تفاوت مونولوگ، دوئولوگ و دیالوگیادداشت: 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 -انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران خبری علمی ماهنامه

8931فروردین   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ،عبدالرسیم دسایی اصفهانی :اساد  رانناد ،عزیزال   تامیک اسهعی ی :استاد  رانناد ،عزت ال   ولا ی :پدیدآور

 دیانو  وهرادار  :اساد  مشدور

 9911، خوارزمیپدیدن ندمه  کاری  انشگده 

 چکیده: 

امتهاعی مدرس ، آموواا   حهبو   ضای ر انی/ ر طول قرا گذشتت ، نق  مشتا راا مدرست   ر دهک ح   ان 

آموواا   پاسه ح  مطالب  امتهاعی مامع ، نیاوهای  ان دننده چهره  ر سال تغییر یا ت  استا تا منعک توستع 

  م ی)حاشتدا هدف این پو ه ، استتخراو   تد ین استتاندار های م ی مشتا ره مدرس  مبتنی حر اسنا  تتولی

ههسویی اسنا  تتولی  .شده اساای( حو ه د  او ر   دیفی تت یل   ت فیق مضهوا استفا همتوا مشا ره سر  

استاندار های مشا ره مدرس  پ  او استخراو مضامین اسنا   .وم  ح  رشد انسانی، حرمست  اسا  مشا ره  ر ت

نفر   متشکل او س   55م اک؛ تد ین   توسط متخصصاا مشا ره ) 01ای مشتا ره حر مبنای م ی   سر  تتولی

/ا( تائید گر یدا مشتتا ره 66ها   ر ایی متتوایی حر مبنای ر ایی خبرگانی)گر ه( اعتبارستتنجی شتتدندا اعتبار آا

گان  استاندار های م ی مشا ره قبول   مناسبی حرخور ار اساا عنا ین  همدرست   ر استنا  م ی او مایگاه قاحل

موو؛ رشد   توسع  آهای  ان اند او: حرنام  مشتا ره مدرست ؛ مشتا ره مدرس    شایستگیمدار  ایراا عبارت

عدالا، انصتاف   تنو؛؛ رهبری   مو  مدرس ؛ ههکاری حا خانوا ه   مامع ؛ ها    نوا مشتا ره؛ انستانی؛ نرری 

 

 تدوین و اعتبارسنجی استانداردهای ملی مشاوره مدارس ایران

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عزت اله فولادی&basicscope=5&item_id=1338473
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عزت اله فولادی&basicscope=5&item_id=1338473
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عزیزالله تاجیک اسمعیلی&basicscope=5&item_id=1077030
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عزیزالله تاجیک اسمعیلی&basicscope=5&item_id=1077030
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عبدالرحیم کسایی اصفهانی&basicscope=5&item_id=1338474
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عبدالرحیم کسایی اصفهانی&basicscope=5&item_id=1338474
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عبدالرحیم کسایی اصفهانی&basicscope=5&item_id=1338474
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=کیانوش زهراکار&basicscope=5&item_id=1227572
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=کیانوش زهراکار&basicscope=5&item_id=1227572
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ایا استتتتاندار های م ی مشتتتا ره آمووی؛ اخ اق،   ا؛   هویا سر  مناحع    نا ری اط اعات؛ ستتتنج   ان 

تتصی ی، شخصی/امتهاعی، شغ ی، معنوی  هایمدرست   ر راستای ترحیا مشا راا   ههننین، رشد شایستگی

ا تدنند اندا این استتتاندار ها ح  مشتتا راا مدرستت  دهک میشتتدهآموواا، تد ینحخ   ان آ رینی هویا  نق 

های مشتتا ره مدرستت  را پوشتت  ها تهام منب ریزی   توستتع   هندا ههننین، آاحرنام    عهل خو  را طرح

آموواا   رشد معنوی  ان های رشد تتصی ی، شخصی/امتهاعی   شغ ی، ح  سیط هند   ع ا ه حر شایستگیمی

ترسیهی آا  ر اسنا   های پو ه ، مشتا ره مدرست   ر ایراا حا توم  ح  مایگاهنیز توم   ارندا حر استا  یا ت 

ستاو  ر تهام مدار ، امکاا توستع    رشد سدادیری را  ار ا این تتولی   ضتر رت سضتور مشتا راا تتول

 .گذاراا، راهبراا   مجریاا اسا  امرایی سیاساتوسع  مست زم تعهد     ا اری قانونی، ع هی 
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  چکیده:

 اپتتو هتت  ستتاضتتتر حتتا هتتدف  ادتتا ی عتت تتل ختتیتتانتتا ونتتاشتتتویتتی ونتتاا انتتجتتام شتتتتد :نتد 

وا د  تجرح  خیانا وناشتتتویی   تهایل ح   06ر یکر  مور  مطتالعت   ر این پو ه  دیفی حو ا تعدا   :روش

گیری هد هند انتخا  شتتدندا این ا را  حا استتتفا ه او مصتتاسب  حا شتتیوه نهون  ههکاری حا پو هشتتگر را  اشتتتند

ا  استفا ه ها او ر یکر   ا ه حنیساختاری ح  صورت عهیق مور  حررسی قرار گر تندا حرای تبیین   تت یل  ا هنیه 

 اشد

ستتاو وناا یا ا شتتدا ع ل ومین ها، ستت  مقول  عهده  ر مور  ع ل خیانا وناشتتویی حعد او تت یل  ا ه :ندیدفاه

های ذاتی او  او، آسیح پذیری خیانا وناشتویی شتامل دسالا حار شدا وندگی حعد او دشف یکدیگر، ضعف

 ر وماا سردو ت  شدا نیاو منسی یا عاطفی، تتول مامع ، ع ل نگهدارنده خیانا شامل تهایل ح  تجرح  در ا 

های ههسر، دسح خ اقیا حسیار  ر حدسا آ ر ا وماا یوگیهیجاا، ست ح مستهولیا ر تار خو    تادید حر  

های مدید  ر خو    پاسه ح  خیانا شامل  یوگیحرای راحط    پنهاا در ا آا، دسح شجاعا ح  خاطر دشف 

 امیل ح  ط اق، ترمیم آشیان ، تتهل  شار ر انی

های ر احط پی  او او  او ساویهای خانوا ه    نی حرای پیشتگیری او خیانا وناشتویی، آموو  :گیرینایجه

 اها را مد نرر قرار  ا حاید این مقول 

 (ا0938) ال  عزیز  ،تامیک اسهاعی ی ؛   رشتا  ،متستن وا ه ؛دیانو  ،وهرادار ؛امید، ا شتاری داشتانیاا منبع:

 ا05۱-050، (60)08 ،های مشا رهپو ه ساو خیانا وناشویی  ر ونااا شناسایی عوامل ومین 

 

ساز خیانت زناشویی در زنانشناسایی عوامل زمینه
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 دریستین دارتر :تألیف

  مریم عباسی مارجم:

   951: تعدا  صفحه

  رشداناشدرات: 

پر ر  دو دتاا شتتتا ، دت  اینتک  راختیتار خواننتدگاا عزیز قرار  ار ، یکی او حهترین    دتتا  توضتتی :

 ،نویستتنده یگفت ح   د اینا گو شتتو میآثاری استتا د  حرای پدراا   ما راا مامع  ما منتشتتر  ترینضتتر ری

رهنهو های ع هی   دارحر ی آا مهکن اسا حرای هه  دسانی د  حا دو داا   نومواناا سر دار  ارند؛ مع هاا، 

ر اا  -روشی، ااا مفید   اثرحخ  حاشدا نویسنده، ح  پیر ی او مارتین س یگهن  ینی، هنری،   هایرشتت مرحیاا 

 یا شتتا   خویخ ق او  راتر حستتیار را شتتا ی - میبا ر اا شتتناستتی منب  گذارپای    معاصتتر نامدار شتتنا 

https://www.roshdpress.ir/
https://www.roshdpress.ir/
https://www.roshdpress.ir/
https://www.roshdpress.ir/
https://www.roshdpress.ir/
https://www.roshdpress.ir/
https://www.roshdpress.ir/
https://www.roshdpress.ir/
https://www.roshdpress.ir/
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   هاعا ت ،هامهارت چگون  د  استا این ساضتر دتا  موضتو؛ حت  شتده  ر» ا اندمی حو ا مشتر خو 

   دو دی   ره  ر میبا هایهیجاا او ایگستتتر ه طیف حر و یومین  تا  هیم پر ر  را دو داا هاینگر 

 سالااگحزر   دو داا ویرا نیسا، دو داا او خاصی سنی گر ه مختص دتا  این ا«شو   راهم حرایشاا اوآاپ 

 مندحهرهاسا،  شدهثاحا ر مور  ایجا  شتا ی  هاآا ا ا تهریناتی د  صتتا ع هی  انجام او ستنین یهه   ر

 مندهرهح دتا  این مطالح او اینک  حرایا دندمی آما ه دامیاحی   رشد حرای را  روندانتاا دتا  خواهند شتدا این

: د هنمی اههیا دو داا ح  د  حگیرید نرر  ر را ا را یا حاشتتید  روند صتتاسح ستهاً د  نیستتا لاوم شتتوید،

، دتاحداراا، پرستار دو ک ها اییعهوها    ،هاخال    هاعه  حهداشا، مرحیاا ،هاما رحزرگ   هاپدرحزرگ مع هاا،

  ااا؛ این  هرستا مهکن استا حستیار طولانی حاشتدا حعضتی او این ا را  وماا حسیار ویا ی را  ر طول ر و حا 

ا ننددمیی شا  حو ا  روندانهاا ایفا هامهارتنیز نق  مههی  ر  راگیری  هاآاا پ  دنندمی رونداا ما سترری 

 شاانوموانیی هاا مطالع  دنیم    ر سراسر   رها را  ر   راا منینی دو دانما تا آ یهه این دتاحی اسا حرای 

 ح  دار حندیما
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https://www.roshdpress.ir/
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و  02، 91 ر تدریخ « خدنوا ه  ر عصر مد» ومین کنگره ملی انجان روانشندسی خدنوا ه ایران بد عنوان 

 زیر می بدشد:فهرست مقدلدت ارائه شده  ر کنگره به شرح  .برگزار شد 11اسفند مده   09

 آبد انآموزش مدیریت اسارس بر  لز گی زندشویی، تحال ندکدمی و عالکر  جنسی زندن  ارای ناسر معاد  شهر اثربخشی 

 ی،  انشگاه آوا  اس امی  اسد اهواو  دتر ی انشجو:  *سعید اییاری

 : دارشناسی ارشد،  انشگاه آوا  اس امی  اسد اهواودفایا س هانیاا

 سدل مبالد به  یدبت نوع  وفندوری واقعیت مجدزی بر افسر گی، اضطراب و اسارس زندن میدناثر بخشی 

  اسد تهراا  ر  ی انشگاه اوا  اس امدارشناسی ارشد، : *سو اح  یوسفی

   اسد تهراا  ر  ی انشگاه اوا  اس ام دتری، سعیده حزاویاا: 

 تهراا  ر پریناو حنیسی:  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد 

 بدر ار زندن شندخایروان بهزیسای بینیپیش  ر زایادن از ترس و کروند بیادری اضطراب بررسی نقش

 دارشناسی ارشد،   انشگاه  یر انتفاعی معارف قرآا   عترت )؛( اصفهاا:  سهان  متهدحیگی

 :  دتری،  انشگاه   یر انتفاعی معارف قرآا   عترت )؛( اصفهاا*وهرا قاسهی

  انش آموزان  خار مبالد به چدقی   منفی نیجدن و مد ر گرایی رابطه کادل
   انشجوی دارشناسی ارشد،  انشگاه آوا  اس امی  اسد اندیهشک: *سهیرا معینی پور

 ،   انشگاه آوا  اس امی  اسد اهواو اطه  مطوری:  انشجوی دارشناسی ارشد

 تهران شهر نوجواندن  خار اینارنت از زا مشکل اسافد ه بهبو  بر  آن تدثیر و ای رسدنه سوا  بر مبانی آموزش  تدثیر

 :  انشجوی  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد تهراا مردز*استجاحی ضر  معصوم 

 مردز تهراا  اسد اس امی، آوا  موگاا سراه منصور:  دتری،  انشگاه

 مردز تهراا  اسد اس امی، آوا  ا سان  قنبری پناه:  دتری،  انشگاه

 ارسیا تقوا:  دتری،  انشگاه پزشکی ارت  

 مطدلعه رابطه بین ابراز وجو  و نوش نیجدنی بد تدب آوری  ر زندن سرپرست خدنوار مد جویدن بهزیسای بیرجند

 متهو  پناهی شهری:  دتری،  انشگاه پیام نور مردز گناحا ، خراساا رضوی

 ی اسد گناحا ، خراساا رضو ی انشگاه آوا  اس امع ی نجاری: دارشناسی ارشد، 

 ی اسد گناحا ، خراساا رضو ی انشگاه آوا  اس ام، ارشد یدارشناساسساا طوقی*: 

 عالی فکری وسواس بد گرایی کادل و پروری فرزند ندیسبک بین ارتبدط بررسی

 ،  انشگاه پیام نورارشد یدارشناس: سعید ع وی

 والدین  ر گرایش فرزندان به رفادرندی پرخطرندی فرزندپروری گیری مذنبی و سبکنقش جهت
 ی اسد تهراا مردز ی انشگاه آوا  اس ام ،ارشد یدارشناسرقی  عسگری: 

 ی اسد تهراا مردز ی انشگاه آوا  اس ام ،:  دتری*متهد مهدی شریعا حاقری

 لدنیجدن مادنل  انشگده آزا  شهرسادنپیش بینی  لز گی زندشویی بر اسدس صفدت شخصیت و بهزیسای روانشندخای  ر  انشجویدن 
  انشگاه آوا  اس امی،  اسد رشادارشناسی ارشد، : سیده وهرا میرموسوی
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 پذیری شندخای مد ران کو کدن اتیسایکاثربخشی  رمدن مبانی بر پذیرش و تعهد بر نگرانی و انعطد 
 سیهین سسینیاا:  دتری،  انشگاه الزهرا

  انشگاه تهراا:  دتری، *وا هسوگند قاسم

 ،  انشگاه تهرااارشد یدارشناسمینو مطبو؛ ریاسی: 

 ،  انشگاه الزهراارشد یدارشناس :وهرا ذ الفقاروا ه

 بینی  لز گی زندشوییمجدزی  ر پیش اجاادعی ندیشبکه به نقش اعاید 
 ، یز نور، ار داا امی انشگاه پ:  انشجوی  دتری، *مهدی شهالی اسهدآحا ی

 آوا  اراک انشگاه متهد سیاتی:  دتری، 

 ،  انشگاه پیام نور میبد، یز ارشد یدارشناس: عاطف  حرخور اری

 مراکز به کننده مراجعه ماأنل زندن  ر زندگی کیفیت و خدنوا ه ارتبدطی الگوی اسدس بر زندشویی خیدنت  ر خوانی نیجدن نقش

 انواز شهر  ر مشدوره

 در ستاا  دتری،  انشگاه  :ناصر یوسفی

  انشگاه در ستاا، ارشد یدارشناس ی انشجو: *نقی صالتی وا ه

 خشونت خدنگی
  اسد اهواو ی انشگاه آوا  اس ام  دتری، :*حا ی ساساا

  اسد اهواو ی انشگاه آوا  اس امدارشناسی ارشد، :اشرف ر شنی سالار

 پیش بین ندی از واج موفق / پیشگیری از طلدق
  اسد اهواو ی انشگاه آوا  اس ام:  دتری، *حا ی ساساا

  اسد اهواو ی انشگاه آوا  اس ام دارشناسی ارشد،: اشرف ر شنی سالار

  اسد اهواو ی انشگاه آوا  اس ام دارشناسی ارشد،: مهرناو متهدوا ه شویی ی

 پرسادران مادنل کرمدنشده ی  رروانشندخا یبراسدس سرسخا ییزندشو اتیصا پیش بینی

  انشجوی  دتری،  انشگاه شهید چهراا اهواو: *ر یا سیدری

 دارشناسی ارشد،  انشگاه راوی درمانشاه: مریم م ی یاا

 ای کو کدنندی اجاادعی و نشدنگدن اخالدل ندفرمدنی مقدبلهمهدرت  بر مدیریت رفادر روندنادی برندمه فرزندپروری اثربخشی
 شهید چهراا اهواو انشجوی  دتری،  انشگاه ر یا سیدری: 

  ر  وران ندمز ی خاران  نگرش به از واج بد   لبساگی ندیسبکرابطه بررسی 
  انشجوی  دتری،  انشگاه شهید چهراا اهواو: *ر یا سیدری

 دارشناسی ارشد،   انشگاه راوی درمانشاهمریم م ی یاا: 

  انشجوی  دتری،  انشگاه شهید چهراا اهواو: آذر صهدی  ر 

 روانشندسی مثبانگر بر نارانی عدطفی و حل مسئله زوجین مراجعه کننده به مراکز مشدوره کرمدنشدهاثربخشی 

  اسد درمانشاه ی انشگاه اوا  اس ام، ارشد یدارشناس: وهرا  هنوی

 زمدن مدیریت چدلشِ از شدغل ندیزوج زیساۀ تجدرب: پدیدارشندسدنه مطدلعۀ یک
  ع ام  طباطبائی تهراا دتری،  انشگاه : *رسیهی ال  ر ح
  دتری،  انشگاه شهید چهراا اهواو نورع ی: هها
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 پیش بینی کدرکر  خدنوا ه بر اسدس میزان اضطراب مد ران شدغل
 ،  انشگاه شهید حهشتی تهراا انشجوی دارشناسی ارشد: مریم مرا ساص ی

 مادنل زندن  ر خدنگی خشونت بد نیجدن شندخای تنظیم  ر  شواری و نیجدنی نوش عدطفی، طلدق رابطه بررسی
  انشگاه اوا  اس امی  اسد اهواو ،ارشد یدارشناس: *ساهره نیسی

  انشگاه اوا  اس امی  اسد اهواو، ارشد یدارشناس لی ا لطفی پور:

  انشگاه اوا  اس امی  اسد اهواو ،ارشد یدارشناس راضی  حدا ی:

 اهواو،  انشگاه پیام نور  اسد یدارشناس :ولیخا لطفی پور

 اثربخشی واقعیت  رمدنی گرونی بر تحال ندکدمی و تعهد زندشویی
  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد تهراا  ر پریناو حنیسی: 

  اسد تهراا  ر  ی انشگاه آوا  اس امسهیدرضا  طن خواه:  دتری، 

  انشگاه آوا  اس امی  اسد تهراا  ر :  انشجوی دارشناسی ارشد، نرگ  مومنی نکو

 اثربخشی آموزش سدیکو رامد بر رانبر ندی مقدبله زوجین  رگیر کروند
  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد تهراا  ر پریناو حنیسی: 

  اسد تهراا  ر  ی انشگاه آوا  اس امسهیدرضا  طن خواه:  دتری، 

  اسد تهراا  ر  ی انشگاه آوا  اس ام، ارشد یدارشناس ی انشجوراه    ر ر ین: 

 بخشی آموزش سدیکو رامد بر نشخوار فکری زوجین  رگیر کرونداثر
  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد تهراا  ر  :یسیحن ناویپر

  اسد تهراا  ر  ی انشگاه آوا  اس ام دتری،  رضا  طن خواه: دیسه

  اسد تهراا  ر  ی انشگاه آوا  اس ام، ارشد یدارشناس ی انشجو :نی ر ر  راه  

 مدار رمدنی نیجدناثربخشی زوج  زندشویی زندشویی و صایایت جنسی زوجین  ارای تعدرض بر سدزگدری
  ی،  انشگاه شهید چهراا اهواو دتر  انشجوی مسعو  سرانج :

  انشگاه ع وم تتقیقات اهواو ،دارشنا  ارشد ریبا مهشیدی: 

 ،  انشگاه ع وم تتقیقات اهواودارشنا  ارشد شیرین سقیقی:

  ای و گذشت بد کیفیت رابطه زندشویی  ر زندن ماأنل شهرسادن  زفول ا ارک انصد ، اخلدق رابطه بررسی رابطه

   انشگاه ع وم تتقیقات اهواو  ،دارشنا  ارشد ریبا مهشیدی: 

  انشگاه ع وم تتقیقات اهواو ، دارشنا  ارشدشیرین سقیقی: 

 ،  انشگاه شهید چهراا اهواوی دتر:  انشجوی مسعو  سرانج 

ی  ارای  بسادن پیش کو کدن اضطرابی علدئم ،خو کدرآمدی مد ر و والدگری اسارس بر آگدنی ذنن بر مبانی فرزندپروری اثربخشی

 علدئم اضطرابی

 ،  انشگاه ع وم پزشکی شهید حهشتی تهرااارشد یدارشناسمائده ع ی ادبری: 

 تهراا  انشگاه ع وم پزشکی شهید حهشتی:  دتری، مریم اصل ذادر

 بررسی نقش  عشق   ر  خدنوا ه  ر عصرمد  9911 -9912ندی سیناد  ربدره از واج عدشقدنه  چه می گوید؟ سینادی طنز  ر سدل

 ا انشگاه الزهر ی، دترمنصوره وارعاا: 

 ی،  انشگاه خوارومی تهراا دتر ی انشجو سهان  سا ات سدیدپور:



 

11 
 

 -انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران خبری علمی ماهنامه

8931فروردین   

 کروند بحراناز آموزش مجدزی  ر  ابادایی اول آموزان پدیه انشجربه زیساه والدین ت

 راوی انشگاه شی:  دتری، متبوح  البرو

 راوی انشگاه ش انشجوی دارشناسی،  : اطه  امیری نوا 

 راوی انشگاه ش، یدارشناس ی انشجو : وهرا پیرمرا یاا نجف آحا ی

 مقدیسه ابعد  سلدمت روانی  خاران بد تجر  قطعی و زندن مادنل

 تهراا  انشگاه الزهرا، ارشد یدارشناس ی انشجوم یت  گ فام: 

 تهراا  دتری،  انشگاه ترحیا مدر : سید داظم رسول وا ه طباطبایی

 رانیکدرکندن خطوط لوله و مخدبرات نفت ا یشغل تیرض کدر خدنوا ه و خدنوا ه کدر بد رضددرابطه تع
  اسد مر  شااس امی  انشگاه آوا  ، ارشد یدارشناس : آوا یآحا  یع   ایش

  اسد مر  شااس امی  انشگاه آوا  :  دتری،  کری داترین

 یسرپرست و عد ی ر زندن ب یارتبدط یندو مهدرت ییاحسدس تنهد ۀسیمقد
  اسد تهراا  ر  ی انشگاه آوا  اس ام، ارشد یدارشناس ی انشجوع ی سیاها: 

  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد تهراا  ر ی: سیناو حن یپر

 تهراا  ر  اسد  یآوا  اس ام  انشگاه دتری، : یاآر یمتهد رضایع 
 بررسی نقش واسطه ای رضدیت جنسی و مدیریت خشم بر رابطه میدن ارتبدطدت زندشویی و بهزیسای زندشویی  انشجویدن مادنل

 ،  انشگاه  لی عصر ر سنجاا دتریسهی  سدا رنجبر: 

 بیادری کروند  ر زندن ماأنل ندی مبانی بر پذیرش و تعهد بر اضطراباثربخشی آموزش

 ،  انشگاه شهید چهراا اهواو انشجوی  دتریرضا قاسهی موحن : 

 تهراا ی انشگاه خواروم،  انشجوی  دتریاسهاعیل شوانی: 

 مقدیسۀ اثربخشی مداخلۀ مبانی بر ذنن آگدنی و گروه  رمدنی آ لری بر  لز گی زندشویی زندن  ارای ناسر معاد  شهر تهران
 نیی اسد نا ی انشگاه آوا  اس امی،  دتر ی انشجوسهیرا انتراری: 

 : دارشناسی ارشد،  انشگاه پیام نور  اسد آمل رانک داورانی  راهانی

 بررسی پیش ببین ندی احسدس حقدرت از طریق سبک ندی  لبساگی ندایان و اضطراب اجاادعی

 ی،  انشگاه یز  دتروهرا نا ری نوحندگانی: 

 : دارشناسی،  انشگاه یز اسهاعی یمریم امیر 

 اثربخشی  رمدن مبانی بر پذیرش و تعهدبر بهزیسای روانشندخای و امید به زندگی مد ران  ارای فرزند مبالد به لکنت زبدن
 تهراا  ر  ی انشگاه آوا  اس ام  اطه  سار خانی:  انشجوی دارشناسی ارشد،

 تهراا شرق ی انشگاه آوا  اس ام دتری،  ی:گدلیح نیسس

 تهراا  ر  ی انشگاه آوا  اس ام:  دتری، سعیده حزاویاا

 مقدیسه تنظیم شندخای نیجدن  ر افرا  بد و بدون تجدرب ترومدتیک جنسی
 شهید حهشتی تهراا انشگاه مصطفی وارعاا:  دتری، 

 گرمستاا  یتف   ای یا یالتی انشگاه ا  ارماا ما اخیشوی ی:

 ،  انشگاه تبریزارشد یدارشناس : اطه  صهدوا ه طریقا

 ندی فرزندپروریبینی نگرانی از تصویر بدنی و علدئم اخالدل شخصیت خو شیفاه بر اسدس سبکپیش
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 شهید حهشتی تهراا انشگاه  ،ی دترمصطفی وارعاا: 

 ع ام  طباطبایی تهراا  انشگاهخ یل اسهاعیل پور: 

 ،  انشگاه تبریزارشد یدارشناس :متهد حزرگرور

 ییابادا مقطع آموزان  انشرفادرندی مطلوب اجاادعی  بر بدزی بر مبانی کو ک-مد ر ارتبدطی مهدرتهدی گرونی آموزش اثربخشی

 فدرسدن شهرسادن
 ،  انشگاه آوا  اس امی  اسد شهردر ارشد یدارشناسچشه :   ه  دایی لی ا

 :  دتری،  انشگاه آوا اس امی  اسد شهردر شریفی طیب 

 آموزان  ر  انش یلیتحص و مقادرانه ( بد خو پنداره ری)مسابدانه، سهل گنیوالد یفرزند پرور یند وهیرابطه ش
  اسد اهواو ی انشگاه آوا  اس امی،  دتر: اای اطه  سا ات مرعش

  اسد اهواو ی انشگاه آوا  اس ام انشجوی  دتری،  وینح عامری:

  اسد اهواو ی انشگاه آوا  اس ام، دارشنا  ارشد دفایا س هانیاا:

 آوری مد ران  اغدیده( بر تدباکت  بررسی اثربخشی  رمدن مبانی بر پذیرش و تعهد )

 چهراا دی انشگاه شه، ارشد یدارشناس ی انشجومریم پوی : 

 رضا خجست  مهر:  دتری،  انشگاه شهید چهراا اهواو

  دتری،  انشگاه شهید چهراا اهواو: ذحیح ال  عباسرور

 زندن مطلقه یزندگ تیفی ر ک یگرون ی رمدن دیام یاثربخش
 موگاا پور ل: دارشناسی ارشد،  انشگاه شهید چهراا اهواو

 ،  انشگاه خوارومی تهرااارشد یدارشناس: وا هد یوم شفاعا

 اثربخشی بخشدیش  رمدنی بر بهزیسای روانی زندن ماقدضی طلدق
 ،  انشگاه هرمزگاا انشجوی  دتریمعفر ثهری صفا: 

 سجا  شیه: دارشناسی ارشد،  انشگاه شهید حهشتی تهراا 

 مهراا شکاری: دارشناسی ارشد،  انشگاه ع ام  طباحایی تهراا

 ندی شخصیایندی ماقدضی طلدق براسدس  لز گی زندشویی، کیفیت زندگی و ویژگیبینی بدورندی ارتبدطی زوجپیش
 اسد سوسنگر   ی انشگاه آوا  اس ام:  دتری، عبدالامیر گاطع وا ه

 بین زوجین ماقدضی طلدق و زوجین عد ی شهر تهران وابساه( ضداجاادعی، )خو شیفاه، بررسی اخالدلدت شخصیت
 ،  انشگاه آوا  اس امی  اسد مبارد ، اصفهاادارشنا  ارشد ی: اطه  اسهد

 ،  انشگاه آوا  اس امی  اسد مبارد ، اصفهااارشد یدارشناس ی:ط ائ میمر

 ،  انشگاه آوا  اس امی  اسد ع وم تتقیقات اهواوارشد یدارشناس : ر اایمهراا متب

 ،  انشگاه تهرااارشد یدارشناس ی:پور خسر آحا  یمتهدرضا ع 

 ،  انشگاه آوا  اس امی  اسد ر  هن، تهرااارشد یدارشناس ی: ندیرضا شاه

 ،  انشگاه آوا  اس امی  اسد ورند، درمااارشد یدارشناس :امیرع ی رمنی

 نیجدن مدار بر پذیرش اجاادعی،کفدیت اجاادعی و انعطد  پذیری شندخای  زندن  رگیر طلدق عدطفیاثربخشی آموزش 

  اسد تهراا  ر  ی انشگاه آوا  اس ام ریبرو  رتاو:  دتری، 

  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد تهراا  ر پریناو حنیسی: 
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  انشگاه آوا  اس امی  اسد تهراا  ر ، ارشد یدارشناس ی انشجو ژال  امیرخانی:

 اثربخشی آموزش رویکر  نیجدن مدار به شیوه گرونی  بر افزایش تادیزیدفاگی و رضدیت زندشویی زندن 

  انشگاه اراکی،  دترمتسن نرری  ر: 

 دارشناسی ارشد،  انشگاه آوا  اس امی  اسد اهواو نرگ  قاسهی:

 و تعدرضدت زندشویی زوجین ماقدضی طلدق شهر یز  اثربخشی آموزش نادلی بر ندگویی نیجدنی
 ،  انشگاه آوا  اس امی  اسد اشکذرارشد یدارشناس ی انشجومرضی  السا ات  ویریاا: 

 سسینع ی  هقانی وا ه:  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد یز 

 یی مد راناحسدس تنهد یماغیر میدنجکو ک؛ نقش - ر بحران کروند و تعدمل مد ر نارنتیمد ران از ا یزابیآس

 تهراا شاهد،  انشگاه ارشد یدارشناس ی انشجو: وهرا نور وی

 ندی  لبساگی بینی پرخدشگری و حسدسیت بین فر ی  انشجویدن بر اسدس سبکپیش
 شهید حهشتی تهراا انشگاه  ،ی دترمصطفی وارعاا: 

 : دارشناسی ارشد،  انشگاه تبریزآیساا پیوند

 اثرات آن برخدنوا ه)کروند(و 91کوئید
 آموو   پر ر ، ارشد یدارشناس: اصغرسیفی

  اراجبدری  ر زندن خدنه-رابطه کدرکر ندی اجرایی بد اخالدل وسواسی

  انشگاه متقق ار حی ی، ارشد یدارشناسمیر: حهزا  مال 

  انشگاه متقق ار حی ی ، ارشد یدارشناس صفورا دیوان و:

 ،  انشگاه ع وم تتقیقات تهرااارشد یدارشناس انشجوی  سهیرا قدیهی:

 ی،  انشگاه حین اله  ی امام خهینی قز یندارشناس ای:وهرا و اره

 ی،  انشگاه حین اله  ی امام خهینی قز یندارشناس ی: متهو  متهد

 بررسی رابطه سبک  لبساگی و خوش بینی بد رضدیت زندشویی  ر از واج ندی سنای و غیر سنای 

 دارشناسی ارشد،  انشگاه آوا  اس امی  اسد ر  هنسهیرا احراهیم: 

 سسین احراهیهی مقدم:  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد ر  هن

 چدلش ندی از واج از  یدگده زندن  ارای معلولیت جسای حرکای اصفهدن 

  انشگاه اصفهاا، ارشد یدارشناس ی انشجومهتا  اسهاعی ی پور: 

 فهاا انشگاه اصاعرم نقوی:  دتری، 

  انشگاه اصفهاا:  دتری، مریم السا ات  اتتی وا ه

 اثربخشی  رمدن مبانی بر پذیرش و تعهد بر افسر گی و کیفیت زندگی زوجین شهر  زفول
 ،   انشگاه آوا  اس امی  اسد ع وم تتقیقات ای ام، اصفهااارشد یدارشناسمتبوح  دریهی: 

 اس امی  اسد ع وم تتقیقات نجف آحا ، اصفهاا،   انشگاه آوا  ارشد یدارشناس نگین تقد :

 ،   انشگاه آوا  اس امی  اسد ع وم تتقیقات نجف آحا ، اصفهااارشد یدارشناس وینح حاقری:

 ،   انشگاه آوا  اس امی حهشهر، ماوندرااارشد یدارشناس هدی  طالبی:

 ،  انشگاه پیام نور،  اسد اندیهشکارشد یدارشناس شکو   رضائیاا پور:

 ،  انشگاه آوا  اس امی  اسد ورند، درمااارشد یدارشناس :یرع ی رمنیام
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 ندی  اجاادعی مجدزی بر خدنوا ه و روابط فرازندشوییتأثیر شبکه
  انشگاه داشاا ،دارشنا  ارشد هیه  نامورمقدم: 

  انشگاه داشاا ،دارشنا  ارشد ی:دگ یسسن وا ه ح وهرا

 روانشندسدنه توصیفی پدیدارشندسی مطدلعه یک:  یده آسیب ناسران  ر گذشت زیساه تجربه

 چهراا اهواو دی،  انشگاه شهمهر:  دتری خجست  رضا

 چهراا اهواو دی انشگاه شهی،  دتر مو: سبتانی شه 

 چهراا اهواو دی انشگاه شه ،ی دترسو انی:  منصور

 چهراا اهواو دی انشگاه شه ،ی دتر: پورعبا  ال  ذحیح

 پژونشی  ر فرزند پروری مثبتمروری بر سوابق 
 ی انشگاه آوا   اسد تهراا مردز، ارشد یدارشناس:  روان  ثاحتی

 یفعدلشیو سلدمت روان مد ران کو کدن بد و بدون ب یریپذانعطد  ،یبدز ار زانیم یاسهیمقد یبررس
  اطه  صداقا صدر: دارشناسی ارشد،  انشگاه تهراا

 تهرااع ی ا ر و:  دتری،  انشگاه   ام

 :   دتری،  انشگاه تهرااحاقر  باری حنا 

 پیش بینی وسوسۀ مصر  موا  بد توجه به الگوندی ارتبدطی خدنوا ه و خو کنارلی  ر معاد ین تحت  رمدن بد ماد ون 
 ع ی حدیع:  انشجوی  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد اهواو

 وحهنام مکوندی:  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد اهوا

 سعید حختیارپور:  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد اهواو

  دتری،  انشگاه آوا  اس امی  اسد اهواو :رضا پاشا

  فرا سدزهپرورش کو کدن سرسخت: معرفی یک 
 تهراا  انشگاه الزهراسیهین سسینیاا:  دتری، 

 تهراا  انشگاه الزهرا  انشجوی  دتری، : ریبا سهی ی

 ندی جراحی زیبدییبینی کنندهندی زندگی به عنوان پیششخصیای و ارزشندی بررسی ویژگی
 راوی انشگاه شمهدی ایهانی:  دتری، 

 راوی انشگاه شدارشناسی ارشد،  مریم  هقاا:

  انشگاه تهراادارشناسی ارشد،  :*می ا  شر ی وا گاا

 بدر ار زندن  ر روانشندخای سرمدیه و معنوی سلدمت براسدس زندگی کیفیت بینی پیش
 تهراا  ر  اس امی  اسد  انشگاه آوا ، ارشد یدارشناس رحی:  متهدوا ه  ر واا

  اسد تهراا  ر  ی انشگاه آوا  اس امحزاویاا:  دتری،  سعیده  دتر

  اسد تهراا  ر  ی انشگاه آوا  اس ام ،ی دترحنیسی:  پریناو  دتر



 

15 
 

 -انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران خبری علمی ماهنامه

8931فروردین   

 زو ننگدم از واج بد  خار آموزان  انش  ر اجاادعی سدزگدری بد نیجدنی نوش و  لبساگی ندی سبک رابطه بررسی

  اسد اهواو ی انشگاه اوا  اس ام، ارشد یدارشناسپور:  لطفی لی ا

  اسد مر  شا  یارشد  انشگاه آوا  اس ام یدارشناسداظهی:  نجاتیاا سارا

  اسد اهواو ی انشگاه آوا  اس ام ،ارشد یدارشناسحوشهری:  نوا  عیسی سولهاو

 رمندیح ی انشگاه آوا  اس ام ،ارشد یدارشناس شاههرا ی: لی ا


