
 تعالي بسمه

 دانشگاهي تحصيالت سوابق -

 دانشگاه رشته مقطع

 اصفهان دانشگاه باليني روانشناسي كارشناسي

 الزهرا)س( دانشگاه عمومي روانشناسي ارشد كارشناسي

 خوراسگان اصفهان آزاداسالمي دانشگاه روانشناسي تربيتي دكتري

 

 پژوهشي سوابق-

 سال انتشار علمي پژوهشي نام مجله عنوان مقاله ردیف

 1389 تازه ها و پژوهش های مشاوره بررسی رابطه تیپ شخصیتی و ارزوی شغلی و خودپنداره در .. 1

 1388 تازه های رواندرمانی بررسی رابطه مرگ عزیزان و اختالل خودبیمارانگاری در ... 2

 1398 پژوهش نامه روانشناسی مثبت بررسی اثربخشی اموزش راهبردهای خودگردانی در افزایش شادی 3

 بررسی اثربخشی اموزش راهبردهای خودگردانی در اهمالکاری پیشرفت تحصیلی و 4

 شادی 

تحقیقات بالینی و پیراپزشکی 

 انگلیسی()

1399 

 1393 دانش انتظامی هویت اجتماعی و احساس امنیت  در دانش اموزان 5

 1393 دانش انتظامی اموزانهویت فردی و احساس امنیت  در دانش  6

 سوابق اجراي طرح پژوهشي

 سال اجرا محل اجرا عنوان طرح تحقیقاتی ردیف

دستگیر شده توسط بررسی علل ارتباط قبل از ازدواج در دختران و پسران  1

 پلیس امنیت اخالقی

دفتر تحقیقات کاربردی نیروی 

 انتظامی

1391 



دفتر تحقیقات کاربردی نیروی   و احساس امنیت در دانش اموزان بررسی رابطه هویت فردی و هویت اجتماعی 2

 انتظامی

1393 

 سوابق مقاالت در همایش 

 انتشار سال نام همایش علمی پژوهشی عنوان مقاله ردیف

 1389 اسیب های ناشی از افزایش اسیب های روانشناختی افزایش سن ازدواج در دختران 1

 1388 ازدواج جوانان روستایی خانواده روستاییاسیب شناسی ازدواج و طالق در  2

 1388 ازدواج و خانواده سال 38باالی  بررسی عوامل موثر در تاخیر ازدواج دختران 3

 1389 اسیب شناسی روانی و اجتماعی زنان اگاهی از بهداشت بلوغ و تاثیر ان بر سالمت روان دختران 4

 1388 ارتقا سالمت زنان عادیپذیرش اجتماعی زنان مطلقه بدسرپرست و  5

 1389 اسیب شناسی روانی و اجتماعی زنان چندهمسری پدران و تاثیر بر سالمت روانی دختران 6

 1389 مسائل حقوقی و اجتماعی زنان سال 50الی  37میزان شیوع اختالالت روانی در دختران مجرد  7

 1389 زنان مسائل حقوقی و اجتماعی مقایسه شادکامی دختران و پسران 8

 1389 اسیب شناسی روانی و اجتماعی زنان مسائل روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانواده 9

 1387 زن و افق های اینده زن و سالمت روانی 10

 1389 اسیب های افزایش سن ازدواج بررسی اسیب های روانشناختی افزایش سن ازدواج دختران 11

 1388 سازمان ملی جوانان پسرانمقایسه میزان شادی دختران و  12

 1389 مهدویت وفتنه های اخرالزمان فتنه از منظر قران و نهج البالغه 13

 1394 توانمند سازی اقشار اسیب پذیر مقایسه تفکر اقتصادی  افراد توانمند شده و غیر توانمند شده کمیته امداد 14

 1387 پلیس امنیت و دانش آموز ان دختراموزنقش حجاب در ارامش و امنیت و بهداشت روانی دانش  15

 

 


