
 1 

 

 رضا خجسته مهر پروفسور (CVروزومه )

 

 
 

 1399شهريور ماه تاريخ تنظيم: 
  رضانام: 

  نام خانوادگي: خجسته مهر
، کد ملي:  739، شماره شناسنامه: دزفول :  ، محل تولد18/08/1343:  تاريخ تولد، شکراله نام پدر: 

کوی استادان دانشگاه شهيد چمران ، ، بلوار گلستان ، خوزستان ، اهواز :  ، نشاني محل سکونت 2002055051
 6135714913:  کد پستي ، 369پالک  ،خيابان الله 
 09163063053:  ، همراه 33738355:  تلفن منزل

 

 تحصيالت 

 1368اصفهان ، اصفهان ، ، دانشگاه کودکان استثنائي ليسانس: روانشناسي 

 1371،  ، تهرانتهران ، دانشگاه روانشناسي کودکان استثنائي فوق ليسانس: 

 مقايسه ويژگي هيای شخصيتي نوجوانان بينا و نابينا:   عنوان پايان نامه

  1384، دانشگاه شهيد چمران هواز ، (خانواده)روانشناسي دکتری تخصصي: 

های بررسي ويژگي های شخصيتي ، سبک های دلبستگي ، مهارتهای اجتماعي و ويژه گي  : عنوان پايان نامه
 جمعيت شناختي به عنوان پيش بيني های موفقيت و شکست در رابطه زناشويي

 

 و عضویت در انجمن ها و مجامع ملي و بين المللي موقعيـت هاي شغلي 

 دانشگاه شهيد چمران اهوازروانشناسي  38 پايه استاد - 1

 (1401-1399( و ) 1386-1389) ( ،1375-1376ه شهيد چمران اهواز )مدير گروه مشاوره دانشگا -2

 ( 1384-1386رئيس دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز ) -3

 (1392سردبير مجله روانشناسي خانواده )از سال  -4

 (1392مدير مسئول مجله روانشناسي خانواده )از سال  -5

 (1391-1393سردبير مجله مشاوره کاربردی ) -6

 (1389-1391ئول مجله مشاوره کاربردی )مدير مس - 7
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در زمينه ی روانشناسي خانواده و ازدواج با پروانه حرفه ای از نظام روانشناسي و مشاوره فعاليت حرفه ای  -8
خيابان سلمان فارسي ) نادری ( خيابان علم الهدی ) سعدی  –اهواز (  577جمهوری اسالمي ايران ) به شماره 

   0611-3333911،  3360609تلفن / دورنگار : مرواريد ، جنوبي ( مجتمع پزشکي 

با مجوز سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوری  "خجسته"دارنده مرکز خدمات روانشناسي و مشاوره  -9

 خيابان نادری، خيابان علم الهدی جنوبي، مجتمع پزشکي مرواريد، طبقه دوم. –اسالمي ايران. اهواز 

با مجوز سازمان نظام  "خجسته" خدمات روانشناسي و مشاوره ازدواج و تحکيم خانوادهدارنده مرکز  -10

 روانشناسي و مشاوره و وزارت ورزش و جوانان

 (1390عضو هيأت مؤسس انجمن روانشناسي خانواده ايران ) -11

 (1392از سال )ت مديره انجمن روانشناسي خانواده ايران هيأرئيس  -12

 (1391از سال ) پيشرفت ايراني سالمياعضو شورای مرکزی انديشکده خانواده مرکز الگوی  -13

 (1397 – 1395رئيس استاني نظام روانشناسي و مشاوره استان خوزستان ) -14

عضو هيأت رسيدگي به تخلفات بدوی استان خوزستان، به نمايندگي از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره  -15
 (1392ايران )از سال  جمهوری اسالمي

-1394)عضو شورای مرکزی نظام روانشناسي و مشاوره جمهوری اسالمي ايران شاخه استان خوزستان  -16
1390) 

  (APA)   عضو اصلي انجمن روانشناسي آمريکا -17

 APA)  43ي انجمن روانشناسي خانواده آمريکا )بخش عضو اصل -18

  (IARR (روابط بين فردیعضو انجمن بين المللي پژوهش در  -19

 (1388-1389رئيس گروه امور استعدادهای درخشان دانشگاه شهيد چمران اهواز ) -20

 (1391-1393)اهواز  رئيس کميسيون تخصصي گروه علوم انساني هيأت مميزه دانشگاه شهيد چمران -21

 (1391-1393)ه دانشگاه شهيد چمران اهواز ت مميزعضو هيأ -22

 (1390از سال)عضو شورای پژوهشي اداره کل استان خوزستان  -23

 (1389-1391سرپرست دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه شهيد چمران اهواز ) -24

 (1385-1388عضو شورای آموزش و پرورش استان خوزستان )  -25

 (1388عضو سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوری اسالمي ايران ) -26
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 هاي فارسيمقاله 

سته مهر،  -1 ضا خج سين، شکر کن ؛ر ست رابطه  .(1386)عباس ، امان الهي فرد ؛ ح شک پيش بيني موفقيت و 
 .33-52،6زناشويي بر اساس مهارتهای اجتماعي . فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز ، سال دوم ،

سته مهر، -2 ضا  خج ضا ؛ عباس پور، ذبيح اله ؛ر سطح (1387)رجبي ، غالمر ستگي ، انطباق پذيری ،  سه پيو .مقاي
ارتباط و رضااايت زناشااويي در متنهلين برگذشاات و کم گذشاات اداره های دولتي شااهر اهواز. مجله علوم تربيتي و 

 .179-194(،1)3روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز ، سال پانزدهم ، 

(. تأثير آموزش مهارتهای ارتباطي بر 1387)شاايرالي نيا ، خديجه ؛عطاری ، يوساافعلي  ؛خجسااته مهر ، رضااا  -3
، فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره ،  اهوازمثبت نسبت به همسر در زوجين شهر و احساسات الگوهای ارتباطي 

7(27)،96-81. 

ضا  -4 شنهادی و پيامدهای گذشت 1389ضا)رجبي ، غالمر ؛کرايي ، امين  ؛خجسته مهر ، ر (.بررسي يک مدل پي
 .135-162( ،1)6فصلنامه مطالعات راونشناختي دانشگاه الزهرا ،ازدواج،در 

بررسااي نقش ادراک انصااا  بر کيفيت (.1391رجبي ، غالمرضااا) ؛فرامرزی ، سااحر  ؛خجسااته مهر ، رضااا  -5
 .31-50(، 1)8 زناشويي.فصلنامه مطالعات روانشناختي دانشگاه الزهرا ،

ضا  -6 شاری ، فرح  ؛خجسته مهر ، ر ضا) ؛اف سازگاری (. 1391رجبي ، غالمر سي اثربخشي آموزش گذشت بر  برر
 .37-60(،1)1 لعات روانشناختي اجتماعي زنان ،مطازنان مطلقه. 

تأثير برنامه موفقيت تحصيلي (.1391کوچکي ، رحيم)خجسته مهر ، رضا ؛ عباس پور ، ذبيح اله ؛ کرايي ، امين ؛ -7
سبت به مدرس سازگاری بر عملکرد تحصيلي ، نگرش ن شيوه موفقيت در مدرسه و  ه ، خودپنداره تحصيلي ، يادگيری 

 .27-45(،1)1مجله روانشناسي مدرسه ،اجتماعي دانش آموزان.

ضا ؛ قنواتيان ، مهدی ؛ -8 ضا) خجسته مهر ، ر ستاد(.1391رجبي ، غالمر بر افزايش گذشت و  اثربخشي آموزش ا
 .423-44(،4)1بهبود اسناد علّي و اسناد مسئوليت زوجين . فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده ،

ضا ؛  -9 سته مهر ، ر سپور ، ذبيح اله ؛ خج ضطرابي و  نقش .(1390کوچکي ، رحيم)کرايي ، امين ؛ عبا ستکي ا دلب
 .51-72(،2)1، مشاوره کاربردی ميانجي.اجتنابي و اسناد بر گذشت همسران : آزمودن يک مدل 

نقش واسااطه ای اساانادهای ارتباطي و  (.1391)غالمرضااا ،رجبي  ؛رحيم  ،خجسااته مهر ، رضااا ؛ کوچکي  -10
صر ،  سي معا شنا شويي . روان ستگي و کيفيت زنا سبک های دلب سازنده در رابطه ی بين  راهبردهای حل تعارض غير 

7(2،)14-3. 

.اساانادهای ارتباطي به عنوان پيش بين قوی (1389کرايي ، امين)خجسااته مهر ، رضااا ؛ غفاری ، نساارين ؛  -11
 .107-124(،34)9، فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاورهموقعيت زناشويي زنان.

صميمت .تأثير آموزش صميمت بر افزايش (1389موحدی ، معصومه ؛ رجبي ، غالمرضا)خجسته مهر ، رضا ؛  -12
 .53-68(،1)4ارتباطي زوجين.مجله های دستاوردهای روان شناختي ،

ارزشيابي ويژگي های روان سنجي پرسشنامه (.1389کرايي ، امين ؛ عباسپور ، ذبيح اله)خجسته مهر ، رضا ؛  -13
 .1-10(،1)8های بين فردی مرتبط با آسيب.مجله تحقيقات علوم رفتاری ، انگيزه
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ضا ؛ جعفری نژاد ،  -14 سيتي بر هماهنگي (.1391ليال ؛ رجبي ، غالمرضا)خجسته مهر ، ر اثرايدئولوژی برابری جن
 .159-176(،2)4      .مجله دستاوردهای روان شناختي،زناشويي با ميانجي گری ادراک انصاو ناهماهنگي 

مجله علوم تربيتي و مقايسااه ويژگي های شااخصاايتي نوجوانان بينا و نابينا ، (.1373خجسااته مهر ، رضااا) -15
 .90-106(1)3سي ، روانشنا

(. مقايسه ی نگرش به ازدواج و طالق و دلبستگي به 1392خجسته مهر، رضا؛ ممبيني، جعفر؛ اصالني، خالد ) -16
ه روان شناسي مدرسه، دوره دوم، شماره پسر دبيرستاني خانواده های عادی و طالق، مجلهمساالن در دانش آموزان 

 57-75، پاييز، ص 7، پياپي 3ی 

شليده، کيومرث ) -17 ضا؛ ب شيرالي نيا، خديجه؛ رجبي، غالمر ضا؛  سته مهر، ر شي زوج درماني 1391خج (. اثربخ
 .1-18(، 3)1هيجاني زوجين آشفته. مشاوره کاربردی، هيجان مدار بر کاهش نشانه های افسردگي و تنظيم 

صور ) -18 سوداني، من ضا؛ نادری، فاطمه؛  سته مهر، ر سطه ای مقابله ای زوجي در رابطه بين 1392خج (. نقش وا
 .47 -67، 3(12استانداردهای زناشويي و رضايت زناشويي. روش ها و مدل های روان شناختي )

(. اثر مستقيم  و غيرمستقيم ديدگاه فهمي 1392رجبي، غالمرضا ) شمسعلي؛ خجسته مهر، رضا؛ سبحاني جو، -19
 .1392، زمستان 8(32)، بر کيفيت زناشويي: آزمودن يک مدل ميانجي. مجله روانشناسي دانشگاه تبريز

شليده، کيومرث ) -20 ضا؛ ب شيرالي نيا، خديجه؛ رجبي، غالمر ضا؛  سته مهر، ر شي زوج درماني 1392خج (. اثربخ
سوم، هيجان مدار  سال  شاوره کاربردی،  شفته، مجله م سردگي و تنظيم هيجاني زوجين آ شانه های اف بر کاهش ن

 .1-18، ص 1(1)

(. نظريۀ انصا  و نقد آن: گامي در توسعۀ روابط مطلوب در دنيای 1393خجسته مهر، رضا؛ شکرکن، حسين ) -21
 .63-84، ص 2(1انساني، ) کار و روابط زناشويي در جامعۀ ايران، مجله مطالعات تحول در علوم

ضا ) -22 سماعيل؛ رجبي، غالمر ضا؛ امان الهي، عباس؛ زهره ای، ا سته مهر، ر ستگي، 1393خج سبک های دلب  .)
سي خانواده، ) شنا سووليت به عنوان پيش بين های خشونت عليه زنان، مجله روان سناد م سنادهای علي و ا ، ص 1(1ا

52-41. 

س -23 ضا؛ نوکاريزی، ح سته مهر، ر شيرالي نيا، خديجه )خج (. آيا ديدگاه فهمي، برابرنگری و رفتارهای 1393ن؛ 
 .1-18ص  ،4(1ند؟، مجله مشاوره کاربردی، )فداکارانه شوهران ادراک انصا  زنان را پيش بيني مي ک

شيرالي نيا، خديجه ) -24 صور؛  سوداني، من ضا؛ احمدی قوزلوجه، احمد؛  سته مهر، ر شاوره 1394خج (. اثربخشي م
صر، )زن سي معا شنا شويي زوجين، مجله روان صميميت عاطفي و کيفيت زنا شويي تلفيقي کوتاه مدت بر  ،  ص 10(2ا

40-29 

ضا ؛ -25 سته مهر ، ر سين ؛ خج شهني ييالق ، منيجه) شکرکن ، ح سفعلي ؛  سي ويژگي  (.1385عطاری ، يو برر
شناختي به عنوان پيش بيني  ستگي و ويژگي های جمعيت  سبک های دلب شخصيتي ، مهارت های اجتماعي ،  های 

مجله علوم تربيتي و  های موفقيت و شاااکسااات رابطه زناشاااويي در زوج های متقاضاااي طالق و عادی در اهواز.
 .1-30(،1)3،روانشناسي
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ضا ؛ -26 سته مهر ، ر سميه) بيگدلي ، زاهد ؛ خج سايي و تحليل ابعاد محيط های اطالعاتي (.1388شريفي ،  شنا
 کارکنان دانشگاه شهيد چمران و رابطه اين

سيد اميد ؛ رجبي -27 ستوده ،  ضا ؛  ضا)، غالمر شناختي  (.1389خجسته مهر ، ر رفتاری گروهي بر  –تأثير درمان 
 .25-42(،2)8روانشناختي زنان ،  –ماعي کاهش افسردگي و افزايش خوشنودی زناشويي در زنان ، مطالعات اجت

رفتاری گروهي  –اثربخشي آموزش شناختي  (.1391)؛ پيردايه، معصومه؛ خجسته مهر، رضارجبي ، غالمرضا -28
 .1-14(،2)2کاهش باورهای محدودکننده انتخاب همسر در دانشجويان دختر . مشاوره کاربردی ، اليس بربه شيوه 

مقايسه و رتبه بندی ترجيحات همسر  .(1390) ابراهيمي ، نوبندگاني ؛ خجسته مهر ، رضارجبي ، غالمرضا ؛  -29
گزيني در بين گروهي از دانشااجويان دختر و پساار و دانشااجويان کرد ، عرب و بختياری دانشااگاه شااهيد چمران 

 .61-4،74اهواز.روانشناسي باليني و شخصيت)دانشور رفتار( سال سوم ، 

ضا رجبي  -30 ضا، غالمر سته مهر ، ر سيتي، نقش  (.1390)؛ قرباني ، فريد ؛ خج سي رابطه ايدئولوژيهای جن برر
 .39-53(،1) 1 ،مه مشاوره و روان درماني خانواده فصلناهای زناشويي، هوش هيجاني و کيفيت زندگي. 

ضا) -31 سفعلي ؛ خجسته مهر ، ر سي رابطه ی عملکرد  (.1388امان الهي ، عباس ؛ عطاری ، يو خانواده و جو برر
فصاالنامه تازه ها و . اجتماعي کالس با ناسااازگاری در بين دانش آموزان سااال اول دبيرسااتان شااهر اهواز –رواني 

  61-82ص  (،30)8،  پژوهش های مشاوره

ضا ؛ نادری ، زهرا ؛  -32 ضا)رجبي ، غالمر سته مهر ، ر سيبي ) 1392خج شد و تکامل آ سي پيش آيندهای ر (.برر
 .100-110(،2)15عاشقانه ( در دانشجويان . مجله اصول بهداشت رواني ، شکست رابطه 

(. بررسي 1392ايماني گلوجه، مهدی؛ رجبي، غالمرضا؛ خجسته مهر، رضا؛ بيرامي، منصور؛ بشليده، کيومرث ) -33
اهش عالئم کارآيي درمان های مبتني بر پذيرش و تعهد انطباق يافته زوجي، زوج درماني رفتاری يکپارچه نگر بر ک

شاوره و روان  ضطراب فراگير، مجله م شويي و اختالل ا شفتگي زنا شويي، زن های دارای آ سازگاری زنا نگراني و نا
 .56-88، ص 3(1درماني خانواده، )

ضا ) -34 سته مهر، ر ستاني، يعقوب؛ خج سرو صالني، خالد؛  ضا؛ ا ضايت 1392رجبي، غالمر (. پيش بين های ر
 .23-33، ص 26(82نهل، فصلنامه پرستاری ايران، )زناشويي در پرستاران زن مت

ضا ) -35 سته مهر، ر سي، قدرت اله؛ خج ضا؛ عبا سبک 1392رجبي، غالمر سي،  سي رابطه نگرش های جن (. برر
پژوهشااي انجمن مشاااوره ايران، -های عشااو ورزی و معيارهای انتخاب همساار در دانشااجويان، فصاالنامه علمي

(45)12 ،164-149. 

(. اثربخشي درمان مبتني بر 1393امان الهي، عباس؛ حيدريان فر، نرگس؛ خجسته مهر، رضا؛ ايماني، مهدی ) -36
 .103-119، ص 4(1( در درمان پريشاني زوج ها، مجله مشاوره کاربردی، )ACTپذيرش و تعهد )

صور ) -37 سوداني، من ضا؛  سته مهر، ر ضا؛ خج سعود؛ رجبي، غالمر ي آموزش مهارت (. اثربخش1393شهبازی، م
شاوره،  -های ارتباطي بر تمايزيافتگي سليمان، مجله پژوهش های م سجد ستان م شهر ، 13(51)خود در زوج های 

 .116-135ص 
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ستان، نصير؛ خجسته مهر، رضا؛ رجبي، غالمرضا ) -38 (. مقايسه اثربخشي زوج درماني 1394سوداني، منصور؛ دا
تيک های حل تعارض زنان قرباني خشااونت همساار، مجله زن و جامعه، روايتي و زوج درماني رفتاری تلفيقي بر تاک

 .1-12، ص 6(3)

(. ساخت و اعتباريابي پرسشنامه مقدماتي رجحان 1393رجبي، غالمرضا؛ ابراهيمي، مريم؛ خجسته مهر، رضا ) -39
 .21-36، ص 4(1های شوهر گزيني در دانشجويان دختر، مجله پژوهش های روان شناسي باليني و مشاوره، )

(. ساخت و اعتباريابي مقياسي برای سنجش سبک 1394خجسته مهر، رضا؛ رضائي، فيروزه؛ سوداني، منصور ) -40
 .7-26، ص 9(17زناشويي ديني، مجله مطالعات اسالم و روان شناسي، )

فداکارانه (. نقش واسطه ای ادراک رفتارهای 1393خجسته مهر، رضا؛ کراچيان، محبوبه؛ شيرالي نيا، خديجه ) -41
 .31-40، ص 1(2همسر در رابطه بين سبک های دلبستگي و کيفيت زناشويي، مجله روانشناسي خانواده، )

شيرالي نيا، خديجه ) -42 ضا؛ دانيالي، زينب؛  سته مهر، ر شجويان متاهل از آمادگي ازدواج: 1394خج (. تجارب دان
 .39-50، ص 2(2يک پژوهش کيفي، مجله روانشناسي خانواده، )

ضا ) -43 سته مهر، ر صور؛ مومني جاويد، مهرآور؛ مهرابي زاده هنرمند، مهناز؛ خج شي 1395سوداني، من (. اثربخ
آموزش تقويت مقابله زوجي بر مقابله زوجي، ساابک های حل تعارض، گفتگوی غير مؤثر و امنيت صااميمانه در زوج 

 .45-66، ص 7(1ها، مجله زن و جامعه، )

(. نگرش دانشااجويان متأهل به ازدواج: يک 1395علي؛ عباس پور، ذبيح اله ) خجسااته مهر، رضااا؛ محمدی، -44
 .19-28، ص 4(2مطالعه کيفي، مجله نشريه روان پرستاری، )

ضا ) -45 ضا؛ بهمئي، ابوطالب؛ رجبي، غالمر سته مهر، ر شايندها و 1392خج شنهادی برای پي سي مدل پي (. برر
 .69-87(، ص 46دواج، مجله پژوهش مشاوره، )پيامدهای انگيزه های انتقام و اجتناب در از

شيرالي نيا، خديجه ) -46 سان؛  سي، اح ضا؛ پار سته مهر، ر (. نقش تعديل کننده هيجان مثبت در رابطه 1394خج
 .49-58، ص 2(1بين هيجان منفي و تبادالت زناشويي مخرب در زنان، مجله روانشناسي خانواده، )

(. مقايسه 1392مهدی؛ خجسته مهر، رضا؛ بيرامي، منصور؛ بشليده، کيومرث )رجبي، غالمرضا؛ ايماني گلوچه،  -47
اثربخشااي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و زوج درماني رفتاری يکپارچه نگر بر نگراني و سااازگاری زناشااويي زنان 

 .600-619، ص 11(6مبتال به اختالل اضطراب فراگير، مجله تحقيقات علوم رفتاری، )

سته مهر -48 شيرالي نيا، خديجه )خج صور؛  سوداني، من ضا؛ احمدی قوزلوجه، احمد؛  شي درمان 1394، ر (. اثربخ
سي کاربردی، ) شنا صلنامه روان شويي زوجين، ف صميميت عاطفي و کيفيت زنا صا  محور بر  ، ص 9(2بافت نگر ان

96-79. 

کننده تعهد ديني در رابطه  (. نقش تعديل1393خجسته مهر، رضا؛ احمدی ميالسي، منيژه؛ سوداني، منصور ) -49
 .43-54، ص 9(1بين سبک های دلبستگي ناايمن و صميميت زناشويي، مجله روانشناسي معاصر، )

خجسااته مهر، رضااا؛ عباس پور، ذبيح اله؛ رجبي، غالمرضااا؛ عاليپور بيرگاني، ساايروس؛ عطاری، يوساافعلي؛  -50
محور بر افکار خودکشي  –محور و راه حل  –انواده (. اثربخشي درمان های شناختي رفتاری خ1393رحماني، علي )
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شاوره و روان  صلنامه م ستگي و انطباق پذيری خانوادگي اقدام کنندگان به خودکشي، ف سردگي، پيو گرايانه، عالئم اف
 .185-225، ص 4(2نواده، )درماني خا

رض نقش جنسيتي مرد بر (. بررسي مدل رابطه تعا1395رجبي، غالمرضا؛ پناهي، حديث؛ خجسته مهر، رضا ) -51
افسردگي، عزت نفس و رضايت زناشويي زن با ميانجي گری انتقاد شوهر، مجله روش ها و مدل های روان شناختي، 

 .11-24، ص 7(25)

ضا ) -52 سي، قدرت اله؛ خجسته مهر، ر سران هستند؟ 1391رجبي، غالمرضا؛ عبا (. آيا دختران عملگرايانه تر از پ
-106، ص 2(10ورزی در ميان دانشجويان، مجله روش ها و مدل های روان شناختي، )مقايسه سبک های عشو 

95. 

سفعلي ) -53 ضا؛ حسيني، محمدعلي؛ عطاری، يو ضا؛ امان الهي فرد، عباس؛ خجسته مهر، ر (. 1391رجبي، غالمر
ه کننده به مراکز رفتاری و دارو درماني در درمان مردان مبتال به انزال زودرس مراجع –اثربخشااي درمان شااناختي 

 .435-454، ص 2(4درماني شهر اهواز، فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده، )

 يساانجروان یهايژگيو يابيارز(. 1395خجسااته مهر، رضااا؛ روشاان روان، نوشااين؛ عباس پور، ذبيح اله ) -54
-92، ص 3(1روانشناسي خانواده، )، مجله (ODPTهمسر ) يفهمدگاهي( و دSDPTخود ) يفهمدگاهيد یهااسيمق

81. 

صالني، خالد ) -55 صور؛ ا سوداني، من ضا؛  سته مهر، ر سايي عوامل موثر در ازدواج (. 1395کرايي، امين؛ خج شنا
 .129-164، ص 6(2مه مشاوره و روان درماني خانواده، )، فصلناهای پايدار رضايتمند در زنان

ضا ) -56 ضا؛ خجسته مهر، ر ساني، علي؛ رجبي، غالمر صور؛ مهدی زاده توا اثربخشي آموزش (. 1395سوداني، من
 .163-177، ص 10(39، فصلنامه اعتياد پژوهي، )گروهي مفاهيم نظريه انتخاب بر کيفيت زندگي معتادان

بررسااي اثربخشااي (. 1394ايماني، مهدی )؛ امان الهي فرد، عباس؛ خجسااته مهر، رضااا؛ حيدريان فر، نرگس -57
شويي زوج (ACT) درمان مبتني بر پذيرش و تعهد سازگاری زنا ، مجله های شهرستان دزفولدر افزايش کيفيت و 

 .49-66، ص 1(3دست آوردهای روانشناسي باليني، )

(. بررسي تبرج در بين زنان 1395سيدجالل؛ بشکار، سلطانعلي ) سوداني، منصور؛ خجسته مهر، رضا؛ هاشمي، -58
سالم و مطالعات اجتماعي، ) -193، 4(3متاهل شهر اهواز: يک پژوهش کيفي مبتني بر نظريه داده بنياد. فصلنامه ا

165. 

مجله (. تجربه خوشبختي در ازدواج های پايدار: يک مطالعه کيفي. 1395خجسته مهر، رضا؛ محمدی، رزگار ) -59
 .59-70، 3(2روانشناسي خانواده، )

صور ) -60 سوداني، من سارا؛  سعود؛ حجاری،  شکناب، م ضا؛ فالحي خ سته مهر، ر (. فرزندپروری پس از 1396خج
 .239-245، 15(2طالق: يک پژوهش کيفي. مجله تحقيقات علوم رفتاری، )

(. بررسي اثربخشي درمان 1396ر، رضا )وليان، علي محمد؛ سوداني، منصور؛ شيرالي نيا، خديجه؛ خجسته مه -61
شناختي سردگي، اجتناب  سازی رفتاری بر کاهش عالئم اف صلنامه مددکاری  -گروهي فعال  شجويان. ف رفتاری دان

 .25-30، 5(4اجتماعي، )

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$GridArticlesInJ','Articles$2')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$GridArticlesInJ','Articles$2')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$GridArticlesInJ','Articles$2')
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شيرالي نيا، خديجه ) -62 ضا؛  صور؛ خجسته مهر، ر شجاعيان، من صور؛  (. اثربخشي زوج درماني 1396سوداني، من
شارکتي  شهر بهبهان. مجله ارمغان دانش، م شاوره  صميميت زوجين مراجعه کننده به مراکز م بر الگوهای ارتباطي و 

(4)22 ،514-499. 

ضا؛ محمدی، علي؛ عباس پور، ذبيح اله ) -63 سته مهر، ر شکل گيری نگرش 1396خج (. نظريه زمينه ای فرآيند 
 .343-354، 6(3سالمت، ) به ازدواج: يک مطالعه کيفي. مجله تحقيقات کيفي در علوم

و ديدگاه ( SDPTديدگاه فهمي خود ) (.1396خجسته مهر، رضا؛ روشن روان، نوشين؛ عباس پور، ذبيح اله ) -64
 .33-44، 7(2). مجله مشاوره کاربردی، ( به عنوان پيش بين های رضايت زناشوييODPTفهمي همسر )

ساني، علي؛ رجبي،  -65 صور؛ مهدی زاده توا ضا )سوداني، من ضا؛ خجسته مهر، ر اثربخشي آموزش  (.1395غالمر
 .987-998، 21(10) گروهي نظريه انتخاب بر کيفيت زندگي معتادان. مجله ارمغان دانش،

سوداني، منصور؛ خجسته مهر، رضا ) -66 اثربخشي آموزش کسب اميد با تأکيد  (.1396صالحي زاده، عبدالرحيم؛ 
 .31-47، 11(38)تربيتي زنان و خانواده، -بر آموزه های قرآني بر سالمت معنوی زنان. فصلنامه فرهنگي

ضا؛ فرهادی راد، حميد ) -67 سته مهر، ر صور؛ خج سوداني، من سن؛  تبيين عوامل موثر در  (.1396نظری فر، مح
 .477-492ک پژوهش کيفي. مجله تحقيقات کيفي در علوم سالمت، سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه: ي

سپور، ذبيح اله ) -68 صور؛ عبا سوداني، من ضا؛ محمدی، رزگار؛  سته مهر، ر ستۀ فداکاری در (. 1397خج تجربۀ زي
سانههای پايدار )يک مطالعۀ پديدارشناسي توصيفي روانازدواج -186، 17(65(. مجله پژوهش های مشاوره، )شنا
151. 

 اثربخشااي درمان(. 1397وليان، علي محمد؛ سااوداني، منصااور؛ شاايرالي نيا، خديجه؛ خجسااته مهر، رضااا ) -69
. رفتاری و کيفيت زندگي دانشجويان–سازی رفتاری به شيوۀ گروهي بر کاهش عالئم افسردگي، اجتناب شناختيفعّال

 .73-84، 12(1روانشناسي معاصر، )

های شناسايي مؤلفه(. 1397ي، ذبيح اهلل؛ امان الهي، عباس؛ خجسته مهر، رضا )رجبي، غالمرضا؛ کاوه فارسان -70
 .198-213(، 2. تحقيقات کيفي در علوم سالمت، )ها: يک پژوهش کيفيکيفيت زناشويي زوج

ساانجي های روانارزيابي ويژگي(. 1396خجسااته مهر، رضااا؛ اساامعيلي بابادی، نرگس؛ عباس پور، ذبيح اله ) -71
 .61-74، 4(2. روانشناسي خانواده، )ایاخالق رابطه مقياس

. فراتحليل رابطه فداکاری و کيفيت زناشااويي(. 1396خجسااته مهر، رضااا؛ آقايي، زينب؛ اميديان، مرتضااي ) -72
 .142-153، 12(1روانشناسي معاصر، )

ضا ) -73 سته مهر، ر شيرالي نيا، خديجه؛ خج صور؛  سوداني، من شي درمان فعال ا(. 1397وليان، علي محمد؛  ثربخ
. دسااتاوردهای نوين در سااازی رفتاری به شاايوه گروهي بر کاهش عالئم افسااردگي و کيفيت زندگي دانشااجويان

 .1-10، 1(2مطالعات علوم انساني، )

قاسميان نژاد جهرمي، علي نقي؛ مهرابي زاده هنرمند، مهناز؛ هاشمي، سيد اسماعيل؛ بشليده، کيومرث؛ خجسته  -74
. تحقيقات کيفي در علوم هابررسااي عناصاار تجارب نزديک به مرض و ضاارورت آگاهي از آن(. 1397مهر، رضااا )
 .337-348، 7(3سالمت، )



 9 

ضا ) -75 سته مهر، ر سيده حديث؛ خج سوی،  شي آموزش گروهي (. 1396شيرالي نيا، خديجه؛ عبدالهي مو اثربخ
سترس فرزندپروری و انعطا  شناختي مادران کودکان دارای اختالل ری روانپذيمبتني بر درمان پذيرش و تعهد بر ا

 .21-44، 7(28. فصلنامه روانشناسي افراد استثنايي، )طيف اتيسم

ضا؛ داتلي بگي، مژگان؛ عباس پور، ذبيح اله ) -76 سته مهر، ر سالم کرديآزمون مدل مدارا با رو(. 1397خج در  يا
 .57-70، 5(1يي. روانشناسي خانواده، )زناشو يبافت زندگ

ساابک زناشااويي ديني به عنوان پيش بين (. 1398خجسااته مهر، رضااا؛ رضااايي، فيروزه؛ سااوداني، منصااور ) -77
 .129-119، 5(18. نشريه علمي علوم اسالمي انساني، )صميميت زوجين

فراتحليل رابطه انگيزه های پيشوازی و پرهيزشي (. 1397خجسته مهر، رضا؛ آقايي، زينب؛ اميديان، مرتضي ) -78
 .108-89، 8(2)ود گذشتگي با کيفيت زناشويي. فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده، از خ

اثربخشااي درمان بين (. 1398عباسااي، مرتضااي؛ سااوداني، منصااور؛ رجبي، غالمرضااا؛ خجسااته مهر، رضااا ) -79
-39، 10(2) سيستمي پيمان شکني بر اعتماد زناشويي زنان آسيب ديده از پيمان شکني همسر. مجله زن و جامعه،

62. 

 -چالش های روابط والد(. 1398خجسااته مهر، رضااا؛ فالحي خشااکناب؛ جعفری، نساايم؛ سااوداني، منصااور ) -80
 .75-66، 2شماره نوجوان: يک مطالعه کيفي. مجله تحقيقات کيفي در علوم سالمت، 

ضا؛ فرهادی راد، حميد ) -81 سته مهر، ر صور؛ خج سوداني، من سن؛  سازش  (.1398نظری فر، مح تدوين الگوی 
 .122-93، 9(2)يافتگي زنان پس از رخداد طالق: يک پژوهش زمينه ای: فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده، 

تبيين فرآيند شکل گيری (. 1399خجسته مهر، رضا؛ بهمئي، ابوطالب؛ سوداني، منصور؛ عباس پور، ذبيح اله ) -82
 .46-23، 27(1)روانشناختي،  طالق: يک پژوهش کيفي. مجله دست آوردهای

ضا ) -83 سته مهر، ر ضا؛ امان الهي، عباس؛ خج ساني، ذبيح اله؛ رجبي، غالمر تدوين مدل بومي (. 1399کاوره فار
شماره کيفيت زناشويي: پژوهش کيفي بر اساس نظريه زمينه ای. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردی، 

1 ،60-71. 

ضا )عباس پور، ذبيح ال -84 سطه ای تحقو انتظارات (. 1398ه؛ کريمي وردنجاني، مسعود؛ خجسته مهر، ر نقش وا
زناشااويي در رابطه ی بين انتظارات زناشااويي باال، خوش بيني و خودکارآمدی ارتباطي با رضااايت زناشااويي. مجله 

 .14-1، 4(20) پژوهشنامه روانشناسي مثبت،

شناسايي عوامل (. 1399مهر، رضا؛ مهرابي زاده هنرمند، مهناز )اميری مقدم، علي؛ سوداني، منصور؛ خجسته  -85
(: يک پژوهش کيفي. مجله علمي ADHDنقض توجه ) -تاب آوری در مادران کودکان دارای اختالل بين فعالي

 .242-227، 19(2)پزشکي جندی شاپور، 

(. واکاوی عوامل موثر بر خشونت 1399غالمي، علي؛ سوداني، منصور؛ فرهادی راد، حميد؛ خجسته مهر، رضا ) -86
 .155-117، 11(4)عليه زنان متاهل شهر اهواز: )يک پژوهش کيفي(. مجله پژوهش های جامعه شناختي، 
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بيني رضايت زناشويي مردان و زنان (. پيش 1399آلبوغبيش، توفيو؛ خجسته مهر، رضا؛ عباس پور، ذبيح اله ) -87
بر اساااس انگيزه های اسااتقبالي، انگيزه های اجتنابي فداکاری و رفتارهای فداکارانه. مجله روان شااناسااي فرهنگي، 

(2)3 ،139-155. 
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 طرح هاي پژوهشي

سي ر -1 ساده و چندگانه برر شوابط  صيلي و پرخا گری دانش آموزان سازگاری و مهارتهای اجتماعي با عملکرد تح
 شورای تحقيقات آموزش و پرورش استان خوزستان: اهواز.(. 1387) سر دبيرستانهای استان خوزستانپ

( و بررساي روابط سابکهای EC-Rهنجاريابي پرساشانامه تجديد نظر شاده تجارب در روابط نزديک )بررساي  -2
ض ستگي ا شهيد چمرانطرادلب شگاه  شجويان دان شهيد (. 1388) بي و اجتنابي با مهارتهای اجتماعي در دان شگاه  دان
 .اهواز: چمران اهواز

شجويان و پرسشنامه مهارتهای اجتماعي )ارتباطي( و مطالعه رابطه  -3 سازگاری تحصيلي دان هنجاريابي پرسشنامه 
 .اهواز: دانشگاه شهيد چمران(. 1387)آنها در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران 

يک برنامه موفقيت تحصاايلي بر عملکرد تحصاايلي ، نگرش نساابت به مدرسااه ، خود پنداره تحصاايلي ، تأثير  -4
سر پايه دوم راهنمايي تحصيلي اداره آموزش و  سازگاری دانش آموزان دختر و پ سه و  شيوه موفقيت در مدر يادگيری 

 .اهواز: ای تحقيقات آموزش و پرورش استان خوزستانشور(. 1389) شهر اهواز 1پرورش ناحيه 

بررسي ديدگاه دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد الگوی پوشش و رابطه آن با وضعيت موجود  -5
 (. دانشگاه شهيد چمران اهواز.1388در دانشگاه )

 (.1394دانشگاه شهيد چمران اهواز ) اعتباريابي و هنجاريابي سه مقياس گذشت در دانشجويان دختر و پسر -6

 : اهواز.(. دانشگاه شهيد چمران اهواز1394: يک مطالعه کيفي پديدار شناسي )ازدواج خوشبخت -7

 

 

 کارگاه هاي آموزشي

 .اهواز: دانشگاه شهيد چمران(. 26/11/1386موفقيت و شکست در ازدواج )کارگاه آموزشي  -1

: دانشااگاه شااهيد چمران(. 18/09/1386) کاربرد روش آماری تحليل مميز در علوم رفتاری کارگاه آموزشااي  -2
 .اهواز

 .اهواز: دانشگاه شهيد چمران(. 23/09/1390) ازدواج خوب کنيد ، خوب زندگي کنيدکارگاه آموزشي  -3

(. 1/02/1396مشترک )کارگاه آموزشي مديريت ارتباط کالمي و غير کالمي زوجين در سه سال ابتدايي زندگي -4
 دانشگاه علوم پزشکي جندی شاپور: اهواز.

https://rms.scu.ac.ir/Modules/Journals/JournalInfo.aspx?JID=4827
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(. 28/01/1396در روابط زوجين و انتخاب دقيو: موانع اصاالي طالق ) عاطفي کرسااي آزاد انديشااي اکساايژن -5
 : اهواز.اهواز دانشگاه شهيد چمران

 

 

 تدریس
 

 )کارشناسي( اجتماعي روانشناسي

 )کارشناسي( روش های تحقيو

 )کارشناسي( مشاوره به زبان انگليسيمتون 

 و سنجش در خانواده و ازدواج )کارشناسي( سنجش و اندازه گيری

 (ارشد )کارشناسيروشهای تحقيو پيشرفته در مشاوره خانواده و ازدواج 

 (ارشد )کارشناسي مشاوره ازدواج

 ( ارشد )کارشناسي کارورزی در مشاوره ازدواج

 (دکتری) شاوره خانواده و ازدواجکاربرد روانشناسي اجتماعي در م

 (، مشاوره خانوادهدکتری) طرحهای تجربي تحقيو و تحليل اطالعات

 (، مشاوره خانوادهدکتری) کارورزی در مشاوره ازدواج

 آموزش والدين )دکتری، مشاوره خانواده(

 

 

 پایان نامه ها

 )مقطع ارشد( راهنما

تعهد مذهبي با صميميت دلبستگي های اضطرابي و اجتنابي و بررسي رابطه ی ساده و تعديل گر سبک های  -1
 (.14/1207/9179، منيژه احمدی ميالسي)زناشويي در والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اهواز 

نگرش های مذهبي بر آمادگي برای ازدواج و نگرش رابطه ی بين سبک های دلبستگي اضطرابي و اجتنابي بررسي  -2
 (.23/1211/1391، زينب شريفي زاده )انشجويان شهيد چمران اهواز به ازدواج در د

 (.21/12/1391، نرگس طاهرزداده ) و رضايت زناشويي در چرخه زندگي خانواده انصا بررسي ادراک  -3

فداکاری با صااميميت بررسااي رابطه ساااده و تعديل گر ادراک انصااا  ، ادراک رفتارهای فداکارانه و انگيزه های  -4
 (.22/12/1390، مهری کاوندی )زناشويي در والدين دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر بروجرد 
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مدارس نش آموزان ادبررسااي يک مدل پيشاانهادی برای پيشااايندهاو پيامدهای فداکاری در ازدواج در والدين  -5
 (.06/03/1391، سيما سلطانزاده اهوازی )دخترانه ی مقطع راهنمايي شهر اهواز 

شويي با ميان -6 ضايت زن شويي بر ر ستاندارهای زنا ستقيم ا ستقيم و غير م سي اثر م يگری مقابله ی زوجي در جبرر
 (.28/06/1391، فاطمه نادری )دانش آموزان دبيرستانهای دخترانه شهر اهواز والدين 

ستگي  -7 سبک های دلب ستقيم  ستقيم و غير م سي اثر م شويي برر با ميانجي گری ادراک رفتارهای بر کيفيت زنا
 (.1/11/1392فداکارانه همسر در دانشجويان زن متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز )محبوبه کراچيان، 

الق و دلبسااتگي به همساااالن در دانش آموزان پساار مقايسااه نگرش نساابت به ازدواج ، نگرش نساابت به ط -8
 .(27/06/1391،  جعفر ممبيني نوترگي)دبيرستاني پسر خانواده های طالق و عادی شهر اهواز 

شويي با ميانجي گری اِ -9 ستگي نا ايمن بر کيفيت زنا سبک های دلب شنهادی تأثير  سي مدل پي  عِلّيسنادهای برر
های  يت و راهبرد عارض دمسااائول مدان حل ت تاني شاااهر ه لدين دانش آموزان دبيرسااا ، رحيم کوچکي )ر وا

26/063/13912.) 

ستگي و اِ -10 سماعيل زهره ای، سبک های دلب شونت عليه زنان )ا سنادهای ارتباطي به عنوان پيش بين های خ
23/12/1391.) 

اثرايدئولوژی برابری جنساايتي بر هماهنگي و ناهماهنگي زناشااويي با ميانجي گری ادراک انصااا  در والدين  -11
 (.24/11/1390، ليال جعفری نژاد )دانش آموزان شهر اهواز  

 (.05/04/1390، مهدی قنواتيان )بر گذشت زوجين شهر اهواز  اِسناد تأثير آموزش -12

شاامسااعلي )فهمي بر کيفيت زناشااويي معلمان متأهلشااهر اهواز  –يم ديدگاه بررسااي اثرمسااتقيم و غير مسااتق -13
 (.22/06/1390، سبحاني جو 

( در ازدواج و تعيين توان پيش بيني آن در تشااخيز زنان متقاضااي RAMبررسااي اعتبار مقياس ارتباطي ) -14
 (.01/01/1386، نسرين غفاری )طالق و عادی در شهر آبادان  

شت و بدون  -15 شويي در کارکنان متأهل با گذ ضايت زنا سطح ارتباطات و ر ستگي ، انطباق پذيری ،  سه پيو مقاي
 (.01/01/1386ذبيح اله عباس پور ، )گذشت اداره های دولتي شهر اهواز 

عاد صاااميمت بر افزايش صاااميميت در کارکنان شااارکت نفت اهواز  -16 ، معصاااومه موحدی )تأثير آموزش اب
01/01/1387). 

 (.01/01/1387، بررسي مدل پيشنهادی برخي پيشابندها و پيامدهای گذشت در ازدواج ) امين کرايي  -17

 (.20/11/1388، سحر فرامرزی )نقش ادراک انصا  در کيفيت زناشويي در کارکنان متأهل شهر اهواز  -18

 (.20/11/1388، فرح افشاری )بررسي اثر بخشي آموزش گذشت برسازگاری زنان مطلقه شهر اهواز  -19

سابو ، باورهای  -20 سر  صيرات هم سبت به تق شت ن سابو ، گذ سر  ستگي به هم سي حمايت اجتماعي ، دلب برر
نوريجان )های سازگاری پس از طالق زنان شهر اهواز بين  غيرمنطقي و ويژگي های جمعيت شناختي به عنوان پيش

 (.01/06/1390، حسيني بهبهاني 
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 رابطه تعاملي استانداردهای زناشويي و الگوهای ارتباطي با کيفيت زناشويي در دبيران متأهل شهر شيرازبررسي  -21
 (.15/12/1389، مليحه حسن پور اصطهباناتي )

سيب در ازدواج والدين دانش آموزان  -22 شايندها و پيامدهای انگيزه های بين فردی مرتبط با آ سي مدلي از پي برر
 (.  22/06/1390()01/11/1389بوطالب بهمني ، مدارس شهر اهواز )ا

بررسي رابطه بين ابعاد صميميت و رضايت زناشويي در چرخه زندگي خانواده در زنان و مردان متأهل شهر اهواز  -23
 (.11/9/1392)علي رضايي، 

سر در زوجين  -24 سبت به هم ساس مثبت ن شهر اهواز تأثير آموزش مهارتهای ارتباطي بر الگوهای ارتباطي و اح
 (.18/6/1386)خديجه شيرالي نيا، 

شاغل در  -25 شويي در زنان متاهل  ضايت زنا ساده و تعديل گر تعارض نقش و حمايت اجتماعي با ر سي رابطه  برر
 (.11/12/1393)شهناز آرامي،  ادارات دولتي شهر اهواز

شويي و صميميت زوجين در -26 شگاه شهيد  بررسي مؤلفه های اخالق رابطه ای با تعهد زنا زنان متأهل کارمند دان
 (.8/4/1393)هاجر افشاری،  چمران اهواز

شويي -27 صميميت زنا سي رابطه آن با  شويي ديني و برر سبک زنا سنجش  سي برای   ساخت و اعتباريابي مقيا
 (.8/10/1393)فيروزه رضائي، 

 گری¬باميانجي جنسااي ملکردع اختالل و افسااردگي بر ای¬بررسااي اثر مسااتقيم و غيرمسااتقيم اخالق رابطه -28
يت ناشاااويي رضاااا طات ساااطح و ز با ندان در ارت هل زن کارم تأ )زهرا قنبری،  ولتي شاااهر اهوازد های¬اداره م

15/10/1393.) 

)فاطمه باقری فرد،  بررسي رابطه ابعاد دلبستگي به خدا، دلبستگي به همسر با گذشت و همدلي نسبت به همسر -29
16/11/1393.) 

کار با رضااايت زناشااويي در  -خانواده و خانواده -ساااده و تعديل گر مقابله ی زوجي، تعارض کارتعيين نقش  -30
 (.18/3/1393)حسين رئيسي،  مردان و زنان متاهل شهر اهواز

شويي در والدين دانش آموزان  -31 ساده و تعديل گر هيجانات منفي و هيجانات مثبت با تبادالت زنا سي رابطه  برر
 (.25/3/1393)احسان پارسي،  اهنمايي شهرستان هنديجانمقطع ابتدايي و ر

 (.1/4/1393)خسرو بنايي،  بررسي رابطه نظارت و تعارض والدين با سالمت روان فرزندان -32

)حساان  ديدگاه فهمي، برابرنگری و رفتارهای فداکارانه شااوهران به عنوان پيش بين های ادراک انصااا  زنان -33
 (.8/4/1393نوکاريزی، 

 (.4/11/1394بررسي تجارت دانشجويان متاهل از آمادگي ازدواج )زينب دانيالي،  -34

ويژگيهای روان ساانجي مقياس ساابک زناشااويي ديني زنان و رابطه اين ساابک ها با انگيزه های فداکارانه و  -35
 (.31/6/1394ادراک انصا  در زنان شاغل شهر اهواز )ناهيد حياتي، 
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ئه يک مدل مقدماتي از -36 عه کيفي بومي )علي محمدی،  ارا به ازدواج: يک مطال ند شاااکل گيری نگرش  فراي
14/9/1394.) 

ستگي به والدين و معيارهای آمادگي به ازدواج به عنوان پيش بين های نگرش به ازدواج  -37 ستگي به خدا، دلب دلب
 (.15/9/1394دانشجويان متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز )زهرا رضايي نيا، 

نا دهقانپور،  رابطه تعهد، ادراک انصاااا  و رضاااايت زناشاااويي با فداکاری در زنان متأهل شاااهر اهواز -38 )ث
27/06/1395.) 

( و RMSSWساانجي و ساااختار عاملي مقياس ساابک زناشااويي ديني زنان )¬های روان¬ارزشاايابي ويژگي -39
 (.01/12/1395ح شجاعي، )سارا فال ی اين سبک با تعهد زناشويي زنان متاهل در اهواز¬بررسي رابطه

سي جهت پيش -40 سي توان پيشساخت و اعتباريابي مقيا ست در ازدواج و برر شک ضي بيني  بين آن در زنان متقا
 (.13/04/1395)افسانه جليلي،  طالق و عادی شهر اهواز

شنامه معيارهای آمادگي ازدواج ) -41 س ساختار عاملي پر شيابي  سي رابطهCMRQارز فتارهای ی آن با ر¬( و برر
 (.28/6/1395)هدا بستوه،  پرخطر در دانشجويان مجرد دانشگاه شهيد چمران اهواز

شيابي ويژگي -42 سي رابطه فهميهای ديدگاهسنجي مقياسهای روانارز سر و برر ضامندی ی آنخود و هم ها با ر
 (.12/04/1395)نوشين روشن روان،  زناشويي مردان و زنان متأهل شهر اهواز

( و بررسااي رابطه آن با کيفيت زناشااويي در معلمان RESشاايابي ساااختار عاملي مقياس اخالق رابطه ای )ارز -43
 (.03/07/1396متاهل شهر اهواز )نرگس اسمعيلي بابادی، 

 (.29/11/96فراتحليل رابطه فداکاری و کيفيت زناشويي )زينب آقائي،  -44

شجويان زن کيفيت ارتباط پدر و دختر به عنوان پيش بين  -45 شويي در دان ضايت زنا سر و ر معيارهای انتخاب هم
 (.7/12/96متأهل شهر دزفول )ميمنت صادق زاده، 

 (.5/12/96فراتحليل مطالعات انجام شده درباره اشتغال زنان و رضايت زناشويي آنها )مهدی فرجي پاک،  -46

ويکرد ديني و بررسي رابطه آن با صميميت ساخت و اعتباريابي مقياسي برای سنجش مدارای زوجين مبتني بر ر -47
 (.8/12/96زناشويي )مژگان داتلي بگي، 

 (.25/11/96اخالق در خانواده به عنوان پيش بين شکست و موفقيت زنان )زهرا خرسندی،  -48

پيش بيني رضااايت زناشااويي مردان و زنان بر اساااس متغيرهای انگيزه های اسااتقبالي، انگيزه های اجتنابي  -49
 (.19/04/1397)توفيو آلبوغبيش،  کاری و رفتارهای فداکارانهفدا

آموزان دختر با اثربخشي درمان راه حل محور بر افزايش اشتياق تحصيلي و کاهش نشانگان ضربۀ عشو دانش -50
 (.31/06/1398)مژگان پوردل،  تجربۀ شکست عاطفي

کار -51 فدا طه بين ادراک  ناشاااويي در راب نده تعهد ز عديل کن ناشاااويي نقش ت يت ز )زهرا محمودی، ی و رضاااا
27/11/1398.) 
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مقايسه زنان شاغل و غيرشاغل در رضايت زناشويي با توجه به نقش کنترلي حمايت اجتماعي و ادراک انصا   -52
 (.26/11/1398)فاطمه حاجي حسيني، 

 

 راهنما )مقطع دکتري(

شناختي  -1 رفتاری پيشرفته و زوج درماني متمرکز بر هيجان بر کاهش افسردگي ، تنظيم  –اثربخشي زوج درماني 
يا ،  به مراکز مشااااوره ی شاااهر اهواز )خديجه شااايرالي ن نده  باطي زوجين مراجعه کن هيجاني و صاااميميت ارت

20/09/1391.) 

يانه، عالئم محور بر افکار خودکشاااي گرا -محور و راه حل -اثربخشاااي درمان های شاااناختي رفتاری خانواده -2
 (3/4/1393)ذبيح اله عباس پور،  افسردگي، پيوستگي و انطباق پذيری خانوادگي اقدام کنندگان به خودکشي

صميميت  -3 شويي تلفيقي کوتاه مدت بر  شاوره زنا صا  محور و م شي درمان بافت نگر ان سه اثربخ سي و مقاي برر
 (.25/6/1394)احمد احمدی قوزلوجه،  وره شهر اهوازعاطفي و کيفيت زناشويي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشا

)امين  شااناسااايي عوامل ازدواجهای طوالني مدت رضااايت مند در والدين دانش آموزان: يک مطالعه اکتشااافي -4
 (.25/6/1394کرايي، 

)رزگار محمدی،  بررساااي تجربه فداکاری در ازدواج های بلند مدت : يک مطالعه پديدارشاااناساااي توصااايفي -5
13/02/1396.) 

 (18/02/1396)محسن نظری فر،  ارايه الگوی سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه: يک تحقيو کيفي -6

لد -7 باطي وا های ارت چالش  کل گيری  ند شااا نه ای )نسااايم جعفری،  -تبيين فراي يه زمي با رويکرد نظر نوجوان 
05/07/1396.) 

طالق: مطالعه کيفي پديدارشاااناساااي )ساااارا حجاری، بررساااي تجربه زيساااته والدين از فرزندپروری پس از  -8
05/07/1396.) 

 (.23/09/1397)عباس شکيبا،  )تجربه اِسنادهای ارتباطي زوجين آشفته: يک مطالعه کيفي ژنريک )عام -9

 (.28/11/1398)ابوطالب بهمئي،  تبيين فرايند شکل گيری طالق: يک مطالعه کيفي -10

 

 

 

 پایان نامه ها

 )مقطع ارشد( مشاور

( بر کاهش خشونت ديدگي و بهبود سازگاری زناشويي زنان با همسر مبتال BCTاثربخشي زوج درماني رفتاری ) -1
 (.12/12/1391، سوء مصر  مواد مخدر)مصطفي دهقاني
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رابطه شناسايي و تحليل ابعاد ) عوامل ( محيط های اطالعات کارکنان زن دانشگاه شهيد چمران اهواز و بررسي  -2
 (.01/01/1385، سميه شريفي) اقتصادی -اين عوامل با سن و وضعيت اجتماعي 

سبک های هويتي و عوامل فردی  -3 سي رابطه  شگاه  –برر شويي در کارمندان متأهل دان ضايت زنا خانوادگي با ر
 (.01/01/1387، شهيد چمران اهواز)سيد صادق موسوی

ش -4 سبک های ع سي و  شهای جن سي رابطه نگر شگاه برر شجويان دان سر در دان و ورزی با معيارهای انتخاب هم
 (.29/06/1389، قدرت اله عباسي)شهيد چمران اهواز 

سناد شکست رابطه  -5 شقانه از طريو مؤلفه های ا سيبي شکست رابطه عا شد و تکامل پس آ شاندهای ر بررسي پي
 (.18/08/1389، زهرا نادری نوبندگاني)عاشقانه و سنخ های شخصيتي در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز 

شناختي  -6 شي آموزش  سي اثر بخ شجويان  –برر سر در دان رفتاری بر کاهش باورهای محدود کننده انتخاب هم
 (.18/12/1389، معصومه پيردايه)دختر دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان بروجرد 

ان متأهل اداره های دولتي شهر خرم آباد )کلثوم بررسي مدل آسيب شناسي خانواده و رضايت زناشويي در کارمند -7
 .(18/12/1389)(10/12/1388، کريمي نژاد

بررسي رابطه بين سطح تمايز يافتگي خود ، صميميت و خود افشايي با رضايت زناشويي در بين کارمندان متأهل  -8
 (.21/04/1390، سعيد زهيری)دانشگاه های شهيد چمران و علوم پزشکي جندی شاپور اهواز 

بر کاهش (CBMT( و آموزش شااناختي مبني بر حضااور ذهن )CBTرفتاری گروهي ) –تأثير روانشااناختي  -9
شهر اهواز  شاوره  شويي در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز م ضايت زنا سردگي و افزايش ر ستوده )اف سيد اميد 

 (.01/01/1387، ناورودی

سوج  -10 شهر يا شويي در بين زنان و مردان معلم فرهنگي  ضايت زنا سنادی با ر سبک های ا هوشنگ علي )رابطه 
 (.01/01/1385، بازی

بررسي رابطه بين ايدئولوژی های جنسيتي ، نقش های زناشويي ، هوش هيجاني و کيفيت زناشويي در کارکنان  -11
 (.27/11/1389، )فردين قرباني متأهل اداره های دولتي شهر شيراز

رجحان های همساارگزيني در دانشااجويان دختر و پساار با تأکيد بر قوميت های ) کرد ، بختياری و عرب زبان  -12
 (.23/12/1388، دانشگاه شهيد چمران اهواز )مريم ابراهيمي نوبندگاني

شناختي بين کارمندان متأهل ، مطلقه ، بيوه و مجرد اداره های دولتي  -13 ستي روان سه بهزي ستان کرج مقاي شهر
 (.24/06/1388، مريم سهيلي)

مرد بر افسردگي ، عزت نفس و رضايت زناشويي زن نقش جنسيتي  ضبررسي تأثير مستقيم و غير مستقيم تعار -14
 .(03/10/90، حديث پناهي )ناطو شهر اهواز با ميانجي گری انتقاد شوهر در زوج های م

 ا ميانجي گری خودبکار با رضااايت زناشااويي ،  –خانواده و تعارض خانواده  –طه بين تعارض کار بررسااي راب -15
کار در زنان متأهل پرسااتار بيمارسااتانهای دولتي  –خانواده و خود کارآمدی تعارض خانواده  –کارآمدی تعارض کار 

 (.26/06/1391، يعقوب سروستاني)  وابسته به دانشگاه جندی شاپور شهر اهواز
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آزمايش مدل سبک های دلبستگي ) ايمن و اجتنابي ( و افسردگي با ميانجي گری خوشبيني در ميان زوج های  -16
 (.28/01/1392، گاکيه سارا شريفي ) مناطو شش گانه شهرداری کرمانشاه

شويي  -17 سي رابطه ی تعارض های زنا شيوه ی فرزند پروری مقتدرانه مابرر سازگاری و  در در و خود تنظيمي با نا
 (.23/12/1391، سيده ليال موسوی ) دانش آموزان دختر پايه اول ی متوسطه شهرستان انديمشک

سي  -18 شويي  برر سازگاری زنا شي نظام مند بر شاوره انگيز شي م ، محمود اميدی ) و بهبود کيفيت زندگي اثربخ
21/12/1391.) 

هد ) -19 پذيرش و تع مان مبتني بر  يان فر، ACTاثربخشاااي در يدر های پريشااااني )نرگس ح مان زوج  ( در در
4/10/92.) 

شناختي ، زندانيان آزادشده تحت پوشش مرکز اثربخشي آموزش مهارت های اساسي زندگي بربهزيستي روان  -20
 (.6/11/1393)کريم مسعودی نسب،  خدمات اجتماعي و مراقبت پس ازخروج زندان های استان خوزستان

آزمودن مدل هوش هيجاني و رضايت زناشويي با ميانجيگری سبک های دلبستگي ناايمن )دوسوگرا و اجتنابي(  -21
 (.29/6/1393)نسيم هرمزی فر،  ل دانشگاه شهيد چمران اهوازو وظيفه شناسي در دانشجويان متأه

بررسي تأثير مستقيم و غير مستقيم استرس ناباروری بر رضايت و سازگاری زناشويي زن با ميانجيگری رضايت  -22
 (.15/12/1390جنسي در زنان نابارور شهرستان های شوشتر و گتوند )نسترن کالنتر، 

اه حل محور بر ساااازگاری و خودکارآمدی زنان مطلقه ی مراجعه کننده به اداره اثربخشاااي آموزش رويکرد ر -23
 (.8/12/1389بهزيستي شهرستان ماهشهر )ثريا محمودی، 

شاورز  -24 ست خانوار )آذر ک سرپر ستي ذهني و تاب آوری زنان  شي درمان مبتني بر کيفيت زندگي بر بهزي اثربخ
 (.31/6/1394قيری، 

اميد با تأکيد بر آموزه های قرآني بر ساااالمت معنوی و کيفيت زندگي زنان تحت اثربخشاااي آموزش کساااب  -25
 (.28/6/1394پوشش بهزيستي شهرستان اهواز )عبدالرحيم صالحي زاده، 

بررسااي رابطه فرايندهای مقابله ای با اسااترس ناباروری، افسااردگي و سااازگاری زناشااويي زنان نابارور )ساايده  -26
 (.8/11/1393سکينه نوروز زارع، 

مقايسااه علل، نگرش به طالق و سااالمت روان در زنان با طالق توافقي و طالق غيرتوافقي شااهر اهواز )ميترا  -27
 (.31/6/1394ولدان، 

بررساااي اثربخشاااي آموزش گروهي نظريه انتخاب و بهداشااات روان با رويکرد اساااالمي بر کيفيت زندگي و  -28
 (.28/1/1395ه تواساني، بهزيستي روانشناختي معتادان )علي مهدی زاد

شهيد چمران  -29 شگاه  شي انفرادی و گروهي دان شاهده ای با عملکرد ورز سي روابط کارگروهای ياد گيری م برر
 (.07/04/1388)اصغر بيرانوند،  اهواز

های زناشويي با تأکيد بر رويکرد شناختي رفتاری بر افزايش تعهد و صميميت بررسي اثربخشي آموزش مهارت -30
 (.03/11/1394)محمدحسين فريدوني مهر،  های دانشجوزناشويي زوج
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شناختي -31 سردگي، اجتناب  شيوه گروهي بر کاهش عاليم اف سازی رفتاری به  شي درمان فعال  سي اثربخ -برر
 (.06/11/1394)علي محمد وليان،  رفتاری و کيفيت زندگي دانشجويان مرکز آموزش عالي امام رضا )ع( انديمشک

)طاليه رشاايدی علويجه،  به زيسااته افراد مبتال به اختالل مالل جنساايتي: مطالعه کيفي پديدارشااناساايتجر -32
30/11/1395.) 

تأثير آموزش گروهي مبتني بر درمان پذيرش و تعهد بر اساااترس فرزند پروری، عالئم افساااردگي و انعطا   -33
هواز )سااايده حديث عبدالهي موساااوی، پذيری روان شاااناختي مادران کودکان مبتال به اختالل اتيسااام شاااهر ا

21/04/1396.) 

بررسااي تجربه زيسااته آزار ديدگي مادران از طريو فرزند نوجوان خود : يک مطالعه پديدار شااناسااي توصاايفي  -34
 (.31/06/1398)گلشن واصل،  روانشناسانه

 

 مشاور )مقطع دکتري(

رفتاری و دارودرماني بر درمان انزال زودرس ، تجربه های  –بررسااي و مقايسااه ی اثر بخشااي درمان شااناختي  -1
 (.317/03/1391ذهني انزال و رضايت زناشويي افراد مبتال به انزال زودرس )عباس امان الهي فرد ، 

مقايسااه اثربخشااي رفتار درماني مبتني بر پذيرش و تعهد با زوج درماني رفتاری يکپارچه نگر بر زوجهای آشاافته  -2
 (.20/09/1391ختالل اضطراب فراگير )مهدی ايماني گلوچه ، مبتال به ا

مقايسااه اثربخشااي آموزش راهبردهای مسااأله گشااايي و مهارت های ارتباطي بر تمايز يافتگي خود، ابراز وجود،  -3
راهبردهای مساااأله گشاااايي و مهارت های ارتباطي در زوج های مراجعه کننده برای عقد دائم به دفاتر ثبت ازدواج 

 (.25/6/1393)مسعود شهبازی،  ستان مسجدسليمانشهر

شويي  -4 سازگاری زنا ضات و  شيوه حل تعار سه اثربخشي زوج درماني روايتي و زوج درماني رفتاری تلفيقي بر  مقاي
 (.30/6/1394)نصير داستان،  زوجين

له زوجي، سبک های حل مقايسه اثربخشي آموزش تقويت مقابله زوجي با برنامه پيشگيری و تقويت رابطه بر مقاب -5
 (.13/11/1394، مهراور مومني جاويد) تعارض، گفتگوی غير موثر و امنيت صميمانه زوج ها

 (.05/07/1395، ذبيح اهلل کاوه فارساني) تدوين الگويي کيفيت زناشويي دبيران شهر اهواز: يک پژوهش کيفي -6

ارتباطي)ايماگوتراپي( بر الگوهای ارتباطي و صااميميت اثربخشااي زوج درماني های مشااارکتي و تصااويرسااازی  -7
 (03/02/1396منصور شجاعيان، ) زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهربهبهان

)ساالطانعلي بشااکار،  بررسااي تبرج در بين زنان متاهل شااهر اهواز: يک پژوهش کيفي مبتني بر نظريه داده بنياد -8
03/02/1396.) 

شجوی  -9 شناختي زوجين دان ستي روان  شادکامي و بهزي ساني و درمان ادلری بر  شي درمان وديعه های ان اثربخ
 (.05/07/1396دانشگاه شهيد چمران اهواز )محمود شهيدی، 
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بررسااي تجربه ی زيسااته ی دارندگان تجربه ی نزديک به مرض در نمونه های ايراني و آمريکايي )علي نقي  -10
 (.11/11/96جهرمي، قاسميان نژاد 

شناخت درماني هستي نگر و درمان ميان سيستمي پيمان شکني بر اعتماد و نشخوار فکری  -11 اثربخشي مداخله 
 (.30/02/1398)مرتضي عباسي،  زنان آسيب ديده از پديده پيمان شکني همسر

يک پژوهش کيفي -12 هل شاااهر اهواز:  تا نان م يه ز نت عل مل موثر بر خشاااو کاوی عوا )علي غالمي،  وا
30/02/1398.) 

اثربخشااي بخشااش درماني رابرت انرايت و بخشااش درماني مبتني بر آموزه های اسااالمي بر تعهد و کيفيت  -13
 (.31/02/1398)هادی غالم محمدی،  زناشويي زنان آسيب ديده از پيمان شکني زناشويي شهر اهواز

س از صااميميت، اعتماد در روابط نزديک و رضااايت درماني مبتني بر بازسااازی عاطفي بر تراثربخشااي زوج -14
 (04/09/1398)قاسمعلي خشنود،  زناشويي در زوجين با ازدواج مجدد با تجربه طالق: يک مطالعه موردی

شناختي -15 سته تاب آوری در مادران کودکان دارای اختالل بيش فعالي: يک مطالعه پديدار )علي اميری   تجربه زي
 (19/12/1398مقدم، 

 

 ابهاکت

سميث ، جي ، مريل ، گفزالس ، مارتي ، هوپ -1 سي ، کارل سورث ، فيبي ،  سون ، اليوت ؛ ال وش ر(. 1990) ارون

سي اجتماعي شنا ترجمه حسااين شااکر کن ، رضااا خجسااته مهر ، عظيمه  ( اول) چاپ  هاي تحقيق در روان

 .اهواز :اهواز: انتشارات دانشگاه شهيد چمران.تکريمي

نظریه ها و آزمون ها در روانشــناســي (. 1396ذبيح اله عباس پور، زينب دانيالي )رضااا خجسااته مهر،  -2

 ، انتشارات رشد.خانواده و ازدواج

ــد گاتار و زبان کودکان عق   (.1375ريان، ديويد) گوردون، مايکل لوئيس؛ شااايلو، تامار؛ -3 کمک به رش

ه مهر، بهرام روساااتايي. نشااار رويش ( ترجمه احمد به ويژه، رضاااا خجساااتدوم)چاپ  مانده ذهني تربيت پذیر

(1375.) 

)چاپ اول( ترجمه رضا خجسته مهر. انتشارات  اختالالت گاتاري و زباني کودکان(. 1383ايسنسن، جان ) -4

  خوزستان.

 

 

 کنارانسها

 فارسيکنارانسهاي 

سي اعتبار مقياس اِ -1 شخيز زنان متقاضي ( در ازدواج و تعيين توان پيش بيني آن در RAMارتباطي ) سنادبرر ت
 . تهران، ايران.سومين کنگره ملي آسيب شناختي خانواده (. 1387)طالق و عادی در شهر آبادان
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شهيد چمران -2 شگاه  شجويان دختر دان شگاهي در دان صيلي دان سازگاری تح سي روابط مهارتهای اجتماعي با   برر
 ، ايران.رازشي. چهارمين سيمنار سراسری بهداشت رواني دانشجويان (. 1387)

دومين کنگره ی (. 1385) مقايسه رضايت زناشويي و روان رنجوری افراد بر اساس اشتغال همسر و نوع ازدواج -3
 . تهران، ايران.سراسری آسيب شناسي خانواده در ايران 

ستثنايي  -4 شاوند با بيش از يک فرزند ا شاوند و غير خوي سه ويژگي های رواني، اجتماعي والدين خوي (. 1390)مقاي
 روانشناسي خانواده . مرودشت، ايران.–دومين همايش ملي روانشناسي 

(. اولين کنگره 1393اثربخشي مشاوره انگيزشي نظام مند بر سازگاری زناشويي و بهبود کيفيت زندگي زوج ها ) -5
 ملي روانشناسي خانواده . اهواز ، ايران.

ضايت بيني پيش -6 شويي ر ساس بر زنا ستگي سبک ا شجويان در هيجاني هوش های مولفه و ايمن دلب  متاهل دان
 (. اولين کنگره ملي روانشناسي خانواده . اهواز ، ايران.1393اهواز ) چمران شهيد دانشگاه مرد و زن

 (. اولين کنگره ملي روانشناسي خانواده . اهواز ، ايران.1393رابطه سبک زناشويي ديني و صميميت در زوجين ) -7

سي اثر  -8 شويي )برر ضايت زنا سردگي با ميانجيگری ر ستقيم اخالق رابطه ای بر اف (. اولين کنگره ملي 1393م
 روانشناسي خانواده . اهواز ، ايران.

ستقيم اخالق رابطه -9 ستقيم و غيرم سي اثر م سي با ميانجيبرر شويي ¬ای بر اختالل عملکرد جن ضايت زنا گری ر
 . اهواز، ايران.اولين کنگره ملي روانشناسي خانواده ايران  .(1393)

(. اولين کنگره ملي روانشااناسااي 1393) شااناسااايي داليل طالق زنان در گروه های قومي شااهرسااتان اهواز -10
 خانواده. اهواز، ايران.

سايي داليل طالق  -11 ستان اهواز مردانشنا شهر سي (. اولين کنگره م1393) در گروه های قومي  شنا لي روان
 خانواده. اهواز، ايران.

(. اولين کنگره ملي روانشناسي خانواده. 1393) ساخت و اعتباريابي مقياسي برای سنجش سبک زناشويي ديني -12
 اهواز، ايران.

(. 1393) نقش واسطه ای ادراک رفتارهای فداکارانه همسر در رابطه بين سبکهای دلبستگي و کيفيت زناشويي -13
 اولين کنگره ملي روانشناسي خانواده. اهواز، ايران.

بررسي اثربخشي آموزش مهارت های ارتباطي بر ابراز وجود در زوج های مراجعه کننده برای عقد دائم به دفاتر  -14
شهرستان مسجدسليمان ) ستر ارزش های دين1395ثبت و ازدواج  سي خانواده در ب شنا ي و (. کنگره بين المللي روان

 فرهنگي، اهواز، ايران.

شايي در زوج های مراجعه کننده  -15 ساله گ شايي بر راهبردهای م ساله گ شي آموزش راهبردهای م سي اثربخ برر
(. کنگره بين المللي روانشناسي خانواده در بستر 1395برای عقد دائم به دفاتر ثبت ازدواج شهرستان مسجدسليمان )

 ايران.ارزش های ديني و فرهنگي، اهواز، 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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بررسي اثربخشي آموزش مهارتهای ارتباطي بر مهارت های ارتباطي در زوج های مراجعه کننده برای عقد دائم  -16
(. کنگره بين المللي روانشناسي خانواده در بستر ارزش های 1395به دفاتر ثبت و ازدواج شهرستان مسجدسليمان )

 ديني و فرهنگي، اهواز، ايران.
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 و فرصت هاي مطالعاتي گواهينامه ها

 (.2019جوالی  31کانادا،  -اخالق در پژوهش های علوم انساني ) دانشگاه کلگریگواهينامه  -1

 .(1398شهريور  15لغايت  1397آذر  15کانادا،  –دانشگاه کلگری ماهه ) 9فرصت مطالعاتي  -2
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 در هفته پژوهش، از سوی وزارت آموزش و پرورش. 1387پژوهشگر ممتاز سال  -3

سيب های رواني  -4 سوی فرمانده انتظامي  –سپاس و تجليل به موجب ارائه تحليل محتوای اطلس آ اجتماعي، از 
 .1391استان خوزستان، سال 

 .1395پژوهشگر برتر دانشگاه ها و مراکز آموزشي استان خوزستان در محور علوم انساني در سال  -5
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