بسمه تعالی
ردیف
1

عنوان
بررسی تصوبر جسمانی از خوشیتن و
اثربخشی مداخله های شناختی_رفتاری در

استاد راهنما

استاد مشاور

دانشجو

علی پوالدی

یوسف دهقانی

فروزان هاشم زاده

ریشهری

بهبود آن در نوجوانان دختر شهر بوشهر
2

تاثیر رویکرد روایت درمانی در کسب

سید موسی

هویت دانش آموزان پسر در شهرستان

گلستانه

ناصر امینی

بابک طیبیان

فیروز آباد
3
4

علی پوالدی

سید موسی

شیوا نعمت پور

بررسی رابطه باور به استمرار درد،کمال
گرایی و راهبردهای مقابله ای با درد مزمن

ریشهری

گلستانه

کپور چال

مقایسه بین ویژگی های شخصیتی،سبک

سید موسی

یوسف دهقانی

زهرا کمالی

دلبستگی ،بخشش و سطح تحصیالت

گلستانه

زوجین موفق و ناموفق
5

بررسی رابطه خالقیت  ،هوش معنوی و

یوسف دهقانی

سوران رجبی

مهناز آریان منش

کمال گرایی با سالمت روان هنرمندان شهر
بوشهر
6

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی در

علی پوالدی

سید موسی

میزان شادکامی و اعتماد به نفس در دانش

ریشهری

گلستانه

محمد باقری

آموزان
7

مقایسه مهارت های اجتماعی ،خود

یوسف دهقانی

سوران رجبی

علی کنعانی

پنداره،کما گرایی با عملکرد تحصیلی دانش
آموزان استعداد های درخشان و عادی
سال اول دبیرستان شهر گناوه
8

بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی ،باور
کنترل درد و احساس خودکفایی با درد

علی پوالدی

سید موسی

ریشهری

گلستانه

محمد کیان بخت

مزمن
9

بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی ،کمال

یوسف دهقانی

سوران رجبی

لیال محمدیان

گرایی و مقایسه ی اجتماعی با پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان تیز هوش و عادی
شهر برازجان
11

بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت استرس

علی پوالدی

بر کار آمدی شغلی و کاهش خستگی مزمن

ریشهری

در کارکنان پارس جنوبی

ناصر امینی

هادی کوه گرد

11

بررسی میزان شیوع درد مزمن و ارزیابی
کارایی درمان تن آرامی در کاهش درد

علی پوالدی

یوسف دهقانی

صرغام غالمی

ریشهری

مزمن در کارکنان بخش درمان مجتمع
پارس جنوبی
`12

بررسی رابطه تحریف های شناختی و

محد علی

بهزیستی روان شناختی با دلزدگی

رحمانی

ناصر امینی

زهرا سیرتی ثابت
فومنی

زناشویی در زوجین متقاضی طالق
13

اثر بخشی تن آرامی و آموزش شناختی -

ناصر امینی

رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش ترس از

علی پوالدی

مرضیه سالمی

ریشهری

زایمان و انتخاب نوع زایمان در زنان باردار
14

بررسی رابطه بین شوخ طبعی و راهبردهای
مقابله با استرس با سالمت روان

علی پوالدی

سید موسی

ریشهری

گلستانه

پریسا جعفری

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بوشهر
15

شناسایی عوامل پیش بینی کننده ی

سید موسی

تبعیت از درمان در بیماران مولتیپل

گلستانه

یوسف دهقانی

مونا نعمتی

اسکلروزیس انجمن ام اس شهر تهران در
سال 1392
16

رابطه تاب آوری با سر سختی روانشناختی

ناصر امینی

یوسف دهقانی

مژده رفعیی

با رضایت از زندگی و سازگاری زناشویی در
کارکنان ...
17

تاثیر آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی

علی پاکیزه

ناصر امینی خوئی

مژده جاللوند

بر سالمت روانی بیماران دیالیزی
18

پیش بینی اضطراب بر اساس مولفه های

یوسف دهقانی

سوران رجبی

شهناز خسروی

ذهن آگاهی و راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان
19

مقایسه اثر بخشی درمان رفتاری،
نوروفیدبک ،ریتالین و ترکیبی با کنترل

سید موسی

یوسف دهقانی

آزیتا دالوری

گلستانه

هوش و وضعیت اقتصادی_اجتماعی در
کاهش عالئم کودکان ADHD
21

بررسی میزان اثر بخشی و ارزیابی رویکرد

علی پوالدی

پیشگیری اجتماع محور در کاهش گرایش

ریشهری

به مواد مخدر و ارتقا سطح سالمت و
کیفیت زندگی در ساکنین شهر بوشهر

ناصر امینی

دانیال آزادی

21

بررسی رابطه ی سازگاری زناشویی با عشق

سوران رجبی

ناصر امینی

خدیجه حسن پور

ورزی و معنویت در زوجین تازه ازدواج
کرده شهر بوشهر
22

بررسی اثر بخشی روش تلفیق سازی حسی

سوران رجبی

محمد رضا بحرانی

مریم آبشیرینی

و روش تیح بر بهبود کودکان داری
اختالالت طیف اتیسم
23

رابطه بین استرس و صفات شخصیتی با

علی پوالدی

فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان

ریشهری

ناصر امینی

محمد قیصری

امیرالمومنین گناوه
24

اثربخشی مداخالت روانشناختی بر و

علی پوالدی

ضعیت ایمنی افراد  HIV+مقیم در

ریشهری

یوسف دهقانی

مسلم شیرزادی

مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی فارس ....
25

نقش حضور روانشناس ماما و آموزش تن

موسی گلستانه

یوسف دهقانی

الهه میرشکاری

آرامی بر کوتاه شدن مرحله فعال زایمان
......
26
27

تاثیر هنر درمانی بر کاهش اضطراب و

محمدرضا

اجتماعی کردن دانش آموزان ابتدایی

بحرانی

مقایسه ی اضطراب مرگ بین بیماران

سوران رجبی

…………..

سیمیندخت
بابااحمدی

یوسف دهقانی

سرطانی ،ایدز و هپاتیت و کرونر قلبی و

فریده علی
محمدزاده کلو

عوامل موثر بر آن
28

اثر بخشی آموزش مبتنی بر رویکرد

ناصر امینی

شناختی – رفتاری ) (CBTو ارتباط

محمدعلی

نجمه حمیدی

رحمانی

اثربخشی بر بهبود الگوهای ارتباطی.....
29

اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس

موسی گلستانه

ناصر امینی

جانتاب هادیزاده

و کنترل عواطف بر بهزیستی روانشناختی
و رضایت...
31

مقایسه روان درمانی گروهی با رویکرد

ناصر امینی

محمدعلی

مسئله مدار و معنا درمانی بر بهزیستی

خویی

رحمانی

آزاده علوی پور

روانشناختی و .....
31

بررسی تاثیر و مقایسه روش فرنالد

علی پوالدی

وگیلینگهام در کاهش اختالل دیکته

ریشهری

ناصر امینی خویی

سیما بهروزی

نویسی
32

بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی

علی پوالدی

بر ذهن آگاهی در کاهش باورهای متعارض

ریشهری

در زوجین

ناصر امینی خویی

ثریا منصوری نژاد

33

اثر بخشی آمزش هوش هیجانی بر

یوسف دهقانی

ناصر امینی خویی

تمراس رجبی

فرسودگی شغلی و ارتقاء عملکرد کارکنان
سازمان تامین اجتماعی بوشهر
34

اثر بخشی آموزش گروه درمانی بر بهبود
نشانگان عاطفه مثبت ومنفی.کاهش عالئم

سید موسی

ناصر امینی خویی

رضوان حیات

گلستانه

سایکوتیک.افزایش سالمت عمومی و
جلوگیری از عود مجدد در بیماران
اسکیزوفرن مزمن وغیرمزمن با کنترل
متغیرهای جمعیت شناختی
35

اثر بخشی داستان های اجتماعی در قالب
بازی های عروسکی بر مهارت های

علی پوالدی

ناصر امینی خویی

سپیده قطعی

ریشهری

اجتماعی کودکان اوتیسم
36

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر
کاهش ناسازگاری زناشویی و بهبود

ناصر امینی

محمد علی

خویی

رحمانی

مژگان شورکی

احساسات مثبت نسبت به همسر
37

اثر بخشی آموزش حل مسئله و تفکر
انتقادی بر سالمت روان دانش آموزان پسر

ناصر امینی

محمد علی

خوئی

رحمانی

عبدالرحیم نیایش

و دختر راهنمایی شهرستان های مهر و
المرد
38

اثربخشی مداخالت بازی درمانی و خودنظم
دهی بر تقویت حافظه دیداری و بهبود

سید موسی

علی پوالدی

گلستانه

ریشهری

طیبه شریف نژاد

عملکرد ریاضی و نوشتن دانش آموزان
دارای اختالل یادگیری
39

بررسی اثر بخشی آموزش تکنیک های
مقابله با بحران در افزایش مقاومت و کاهش

علی پوالدی

ناصر امینی

عبدالرضا جعفری

ریشهری

آلرژی روانی نسبت به سوء مصرف مواد
مخدر در نو جوانان در معرض خطر گرایش
به مصرف مواد
41

بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی بر

علی پوالدی

بهزیستی روان شناختی.تاب آوری و

ریشهری

ناصر امینی خویی

لیال طهماسبی
سولگانی

امیدواری همسران شهید شهرستان ایذه
در سال1393
41

بررسی تفاوت عملکرد شناختی بیماران
روانی مزمن وعقب ماندگان ذهنی
خفیف(آموزش پذیر) استان بوشهر

سید موسی
گلستانه

علی پاکیزه

غالمرضا رزم آزمایی

42

بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی بر

عزت دیره

کاهش اضطراب.افسردگی.باورهای

علی پوالدی

سیده زهرا

ریشهری

طباطبایی

فراشناختی ونشخوار فکری در زنان مبتال
به سرطان
43

اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر

یوسف دهقانی

عزت نفس حالت ،ترس از ارزیابی منفی و

سید موسی

ناصر زارع

گلستانه

عملکرد روانی اجتماعی دانش آموزان ...
44

اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس

یوسف دهقانی

از ارزیابی منفی ،ترس از شکست،

سید موسی

علی شعرانی

گلستانه

خودانتقادی و اضطراب بر دانشجویان دختر
و پسر دانشگاه آزاد اسالمی دیر
45

بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر
ذهن آگاهی در کاهش عالئم افسردگی و

علی پوالدی

ناصر امینی

زهره منوچهری

ریشهری

خود بیمارانگاری زنان بوشهر
46

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های

ناصر امینی

زندگی بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی و

علی پوالدی

امید فاضل ستاری

ریشهری

کاهش تعلل ورزی دانش آموزان مقطع
چهارم ابتدایی شهر پارسیان
47

ویژگی های شخصیتی در مقابله با سبک
های تنیدگی در بیماران قلبی عروقی

48

بررسی میزان آشنایی دانش آموزان مقطع
دبیرستان شهرستان بوشهر با حقوق

علی پوالدی
ریشهری
حبیب

سید موسی

مژگان داریونی

گلستانه
ناصر امینی

هانیه نادری زرگاه

پاساالرزاده

شهروندی و ارائه راهکارهای مناسب برای
ارتقاء آن
49

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر

ناصر امینی

کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری

خویی

علی پوالدی

فاطمه تیموریان

ریشهری

فردی – اجتماعی دانش آموزان تیزهوش
دخترانه دوره متوسطه اول شهر بوشهر
51

بررسی اثربخشی درمان تعامل والد –

علی پوالدی

سیدموسی

آناهیتا قلی نژاد

کودک بر نشانه های بالینی اضطراب

ریشهری

گلستانه

خیمه سری

جدایی در دانش آموزان دختر مقطع
ابتدایی شهر بوشهر
51

اثربخشی درمان مبتنی بر حضور ذهن بر
کاهش عالئم و بهبود کیفیت زندگی
بیماران مبتال به اختالل کندن پوست

حسین بقولی

مجید برزگر

محمد حسین عرب

52

بررسی تاثیر آموزش تعالی شخصیت بر

علی پاکیزه

ناصر امینی

فرحناز شاه عفو

ارزشیابی فردی و نگرش نسبت به وظایف
شغلی پرستاران بیمارستان دکتر
شهیدزاده بهبهان
53

اثر حساسیت سازی نهان در ترک اعتیاد

ناصر امینی

جنسی در معتادان جنسی شهرستان

علی پوالدی

سیدسعید حقایقی

ریشهری

المرد
54

اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر

یوسف دهقانی

ناصر امینی

زینب معتمدی نیا

سالمت روان و باورهای غیرمنطقی مادران
دارای فرزند مبتال به اوتیسم
55

بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی –

ناصر امینی

رفتاری بر کاهش تعارضات زوجین و

محمدعلی

سلماز عماری

رحمانی

افزایش سازگاری زناشویی زوجین متقاضی
طالق شهرستان بوشهر
56

اثربخشی مداخله شناختی – رفتاری در
تغییر نگرش ،کاهش افسردگی و اضطراب و

علی پوالدی

ناصر امینی

ریشهری

بهبود راهبردهای مقابله با بیماری در
بیماران دیابت نوع دو .....
57

اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر
معنویت در بهبود بهداشت روان یک

علی پوالدی

سیدموسی

ریشهری

گلستانه

ابوالقاسم باقری

جمعیت نظامی
58

بررسی مقایسه عالئم روانشناختی و
اختالالت رفتاری در نوجوانان دارای اعتیاد

علی پوالدی

یوسف دهقانی

اعظم شفیع زاده

ریشهری

به اینترنت و نوجوانان عادی
59

بررسی مقایسه راهبردهای مقابله ای،

یوسف دهقانی

ناصر امینی

سهیال خوشخو

بارمراقبتی و کیفییت زندگی مراقبین
خانگی سالمندان و مراقبین خانگی بیماران
اسکیزوفرنیا در شهر بوشهر
61

اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر بهبود

ناصر امینی

باورهای غیرمنطقی و تاب آوری مادران

علی پوالدی

گوهر قلی زاده

ریشهری

دارای فرزند عقب مانده ذهنی
61

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر
میزان تاب آوری ،سازگاری زناشویی و امید
به زندگی کارکنان مدیریت درمان تامین
اجتماعی بوشهر

ناصر امینی

علی پوالدی
ریشهری

طاهره سنایی توکلی

62

مقایسه آموزش شناختی – رفتاری و امید

سیدموسی

درمانی در افزایش کیفیت زندگی ،امید به

گلستانه

ناصر امینی

الله دشتیانه

زندگی ،تاب آوری و کاهش اضطراب،
افسردگی بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس
63

تاثیر برنامه ی آموزش مهارت های زندگی

ناصر امینی

محمد بهروزی

ساجده سچادی

بر کاهش استرس ،پرخاشگری و ناسازگاری
اجتماعی نوجوانان دختر
64

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن
آگاهی در کاهش افسردگی و افزایش

علی پوالدی

سیدموسی

ریشهری

گلستانه

فاطمه محمدی

خودپسندگی در بیماران دچار درد مزمن
شهر بوشهر
65

پیش بینی کننده های تعارض های
زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی،

علی پوالدی

ناصر امینی

سرور خباز ثابت

ریشهری

کمال گرایی و طرحواره های ناسازگار در
زوجین شهر بوشهر
66

بررسی تاثیر همگرایی هیجانی و جهت

عزت دیره

ناصر امینی

مریم منوچهری

گیری فکری والدین بر جریان همانندسازی
و هویت یابی کودکان دبستانی شهر بوشهر
67

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی

ناصر امینی

عزت دیره

بهمن ذاکری امین

(ابراز وجود ،توانایی نه گفتن و کنترل
هیجان) بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد...
68

بررسی پیش بینی قدرت ابراز وجود و

عزت دیره

علی پاکیزه

هوشمند عرفانمهر

مهارت های اجتماعی بر اساس کنترل
عواطف و تفکر راهبردی در دانش آموزان
دبیرستانی
69

بررسی رابطه باورهای منفی ،خودکارآمدی،

علی پوالدی

قدرت ابراز وجود و اضطراب با درد مزمن

ریشهری

ناصر امینی

کیامرث زنگنه

در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
71

اثربخشی معنویت درمانی بر اضطراب
امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محمدرضا

علی پوالدی

بحرانی

ریشهری

ایمان زارع

پسر مقطع متوسطه دوم منطقه خشت و
کمارج
71

مقایسه ی اثربخشی گروهی حل مساله و
تفکر مثبت بر کنترل خشم و کمال گرایی
ناسازگارنوجوانان شهر شیراز در سال1393

ناصر امینی

علی پوالدی
ریشهری

بیتا شایسته

72

اثربخشی قصه درمانی بر کاهش عالئم

یوسف دهقانی

اضطراب و افسردگی در کودکان دبستانی

علی پوالدی

طیبه کریمی

ریشهری

جعفربیگی

شهرستان فیروزآباد
73

مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای

ناصر امینی

عزت دیره

ساناز بهارستانی

فراشناختی و راهبردهای مثبت اندیشی بر
ارتقاء شادکامی و کاهش تصویر منفی بدنی
در زنان باردار شهر بوشهر
74

اثربخشی تکنیک های رفتار درمانی
دیالکتیک (ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی)

فریده سادات

سیدموسی

حسینی

گلستانه

حسین پورهاشمی

بر کاهش عالئم خستگی مزمن
75

مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی –

ناصر امینی

علی پاکیزه

لعیا صادقی

رفتاری (ماتریکس) و مدیریت خشم بر
میزان پرخاشگری مردان سوء مصرف
کننده مت آمفتامین
76

مقایسه حیطه های شناختی عاطفی

علی پاکیزه

ناصر امینی

جسمی اضطراب بین پزشکان پرستاران و

سهیال سی سخت
نژاد

کارکنان اداری بیمارستانهای استان
کهگیلویه و بویر احمد
77

بررسی رابطه بین تعالی شخصیت و سبک

علی پاکیزه

عزت دیره

زهره بوستانی فرد

های دفاعی با بهزیستی روان شناختی
معلمین شهرستان بوشهر
78

بررسی تاثیر آموزش الگوی تلفیقی

ناصر امینی

محمد بهروزی

پیشگیری از اعتیاد در تغییر نگرش و

تهمینه رحیمی
غریبوند

آگاهی کارکنان ادارات بهزیستی شهر اهواز
نسبت به اعتیاد و مواد مخدر
79

مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های تاب

علی پوالدی

آوری و ترکیب ان با دارو درمانی کاهش

ریشهری

ناصر امینی

صدیقه محمدی

اضطراب و افسردگی افزایش امید به
زندگی بهبود مقاومت سیستم ایمنی و
وفاداری به درمان بیماران HIV
81

رابطه بین کمال گرایی و باورهای غیر
منطقی با سازگاری عاطفی غیر اجتماعی
دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اهواز

علی پوالدی
ریشهری

یوسف دهقانی

مهشید سادات
مرعشی

81

مقایسه رضایت زناشویی و لذت جنسی در

سوران رجبی

یوسف دهقانی

زنان مبتال به اختالل وسواس فکری _

نازنین حسین

جبری اختالل افسردگی اساسی با زنان
عادی
82

تاثیر آموزش مدیریت شناختی رفتاری

ناصر امینی

....................

یوسف باقر زاده

)  (CBMبر کفیت زندگی دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
83

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
کیفیت زندگی و کاهش افسردگی زنان
مطلقه کمیته امداد خمینی(ره)شهر جم

ناصر امینی

یوسف دهقانی

نرجس بلیاد

