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 برگزاري
 سال

نيو وزن جن مادر با نمره آپگار یروانشناخت یشانيرابطه پر  يتازه ها شیهما نیسوم 

مثبت نگر يروان شناس  

دانشگاه آزاد  ملی

 ياسالم

واحد 

 بندرعباس،

1395 

بر بهبود اضطراب و  جانيه ميآموزش تنظ یاثربخش

یمبتال به تاالسم مارانيدرب یافسردگ  
 يتازه ها شیهما نیسوم

مثبت نگر يروان شناس  

دانشگاه آزاد  ملی

 ياسالم

واحد 

 بندرعباس،

1395 

 يزندگ تیفیمثبت نگر بر ابعاد ک يروان درمان ریتاث

سیازیمبتال به پسور مارانیب  

 يتازه ها شیهما نیسوم

مثبت نگر يروان شناس  

دانشگاه آزاد  ملی

 ياسالم

1395 

 تاریخ همایش  عنوان

مقایسه محتوا و فرایندهای فراشناختي و هیجانات در رفتار سوء مصرف مواد با 

 گروه بهنجار
 1388 سمپوزیوم نوروپسیكولوژی ایران

تان حاجي آباد بررسي اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشي در شهرس اولین سمینار سراسری مطالعه رفتارهای خودکشي و  

 راهكارهای پیشگیری از آن در ایران
1387 

خوش بیني، حمایت اجتماعي و سازگاری روانشناختي در زنان مبتال به سرطان 

 پستان

 کنگره ملي سرطان پستان  
1389 

 1390 همایش ملي شایعه شایعه و پیامدهای آن در سازمان

وش بیني، بدبیني و راهبردهای مقابله ای در ورزشكاران خ اولین همایش سراسری روانشناسي سالمت در ایران    1393 

بررسي تاثیر آموزش هوش معنوی بر کیفیت زندگي  و بهزیستي روانشناختي در 

 بیماران مولتیپل اسكلروزیس

 اولین همایش ملي علوم تربیتي و روانشناسي 
1393 

ادماني دروني و هیجانهای آني در خانواده های پردرآمد و کم مقایسه بین ش

 درآمد

  اولین سمینار سراسری تازه های روانشناسي مثبت نگر
1393 

بررسي رابطه ویژگیهای شخصیتي براساس مدل پنج عاملي شخصیت با بهزیستس 

 ذهني دانشجویان 
 1393 کنفرانس بین المللي علوم انساني و مطالعات رفتاری

طه ویژگي های پنج عاملي شخصیت با شادکامي و امیدواری در دانش آموزانراب دومین کنفرانس ملي روانشناسي و علوم رفتاری   1393 

(  بر کیفیت MBSRاثربخشي برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي )

 عروقي (     –زندگي بیماران قلبي 

دومین کنفرانس ملي روانشناسي و علوم رفتاری  
1393 

Spirituality, Well-Being, and Quality of Life In student 
3th World conference on psychology, 

counseling & guidance 
2012 

(  بر کیفیت MBSRاثربخشي برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي )

عروقي (     –زندگي بیماران قلبي   
 1393 اولین همایش ملي علوم تربیتي و روانشناسي

(  بر استرس MBSRاثربخشي برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي )

 اضطراب و افسردگي بیماران مبتل به لوپوس  
 1394 اولین کنگره موج سوم درمانهاي رفتاري



واحد 

 بندرعباس،

بررسي رابطه بین تصویر بدن و کیفیت زندگي 

 دانشجویان

 يتازه ها شیهما نیسوم

گرمثبت ن يروان شناس  

دانشگاه آزاد  ملی

 ياسالم

واحد 

 بندرعباس،

1395 

 

 

 

 و طرحهای پژوهشی نامه هاپايان  يیراهنما -د

 تاریخ مقطع عنوان

 کودکان مادران روانشناختي سازگاری و زندگي به امید بر گروهي حمایتي رواندرماني اثربخشي

 سرطاني
 1392 کارشناسي ارشد

سبک اسناد در زنان دارای سابقه سقط مراجعه کننده به بررسي رابطه مشكالت روان شناختي با 

بیمارستان شریعتي شهر بندرعباس  
 1392 کارشناسي ارشد

بررسي مقایسه ای راهبرد های تنظیم شناختي هیجان، ترس از ارزیابي منفي و تصویر بدني در 

متقاضیان جراحي زیبایي با افراد غیرمتقاضي  
 1392 کارشناسي ارشد

عباس در شهر بندر  HIV بررسي رابطه تاب آوری و اختالالت رواني در بیماران  1392 کارشناسي ارشد 

بررسي رابطه احساس تنهایي و حمایت اجتماعي با مشكالت روانشناختي در دانشجویان دانشگاه 

 هرمزگان
 1392 کارشناسي ارشد

ندان جزیره ابوموسيتاثیر آموزش مبتني بر الگوی فرانظریه ای در افزایش فعالیت جسماني کارم  1392 کارشناسي ارشد  

 1392 کارشناسي ارشد مقایسه وضعیت رواني و تصویر بدني افراد چاق ، دارای اضافه وزن و افراد دارای وزن نرمال

بر کیفیت زندگي، استرس ادراک  ((MBSR اثربخشي برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي 

 عروقي  –ان قلبي شده و بهزیستي  روانشناختي بیمار
 1393 کارشناسي ارشد

بر کیفیت زندگي، استرس ادراک  ((MBSRاثربخشي برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي  

 لوپوس و ارتریت روماتوئیدشده و بهزیستي  روانشناختي بیماران 
 1393 کارشناسي ارشد

دختران بدسرپرست  اجتماعي، باضطرا برکاهش عالئم گروهي رفتاری -شناختي درمان اثربخشي بررسي

 مجتمع امیرالمومنین بندرعباس
 1392 کارشناسي ارشد

اثربخشي مهارت های نظم دهي هیجاني بر افزایش کیفیت زندگي دانش آموزان مضطرب دوره 

 کهنوجدبیرستان شهر 
 1392 کارشناسي ارشد

در دانش آموزان دختر و پسر  بررسي رابطه بین سبک های حل مساله و پرخاشگری با اعتیاد به اینترنت

 مقطع متوسطه شهر بندرعباس  
 1392 کارشناسي ارشد

بررسي هیجانخواهي، حل مساله و حمایت اجتماعي ادراک شده به عنوان پیش بین های اقدام به 

 خودکشي در مراجعین به بیمارستان میناب
 1392 کارشناسي ارشد

 1392 کارشناسي ارشد روان و تصویر بدني در افراد چاق   بررسي اثربخشي مداخله رواني آموزشي بر سالمت

بررس اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، استرس ادراک شده، تنظیم هیجاني 

 و سبک زندگي در بیماران دیابتي شهرستان بندرعباس
 1392 کارشناسي ارشد

 



 مجالت معتبر علمی  باهمکاری  -ذ

وع همکارين نام مجله عنوان  

 داوری مقاله رمزگانهمجله پزشكي  تاثیر آموزش نرم افزار حافظه کاری بر میزان عزت نفس و خودپنداره

 داوری مقاله رمزگانهمجله پزشكي  کمر درد مزمن مقایسه اضطراب، افسردگي و فاجعه آفریني درد در زنان و مردان مبتال به

 داوری مقاله رمزگانهمجله پزشكي  رنت در گروهای از دانش آموزانبررسي روان رنجورخویي با  اعتیاد به اینت

 

 

 در همايشهای داخلی و بین المللی حضور و همکاری -ر

محل برگزاريبرگزارکننده /  عنوان  تاریخ 

 1389 ستاد مبارزه با مواد مخدر بندرعباس کنگره علمي پیشگیری اولیه از اعتیاد

 1392 انه اندیشمندان علوم انساني تهرانخ ران   ششمین سمپوزیوم نوروپسیكولوژی ای

 1390 دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس کنگره قرآن، سنت پژوهي و طب  

 1389 سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ایران کنگره ملي روانشناسان و مشاوران ایران  

 1386 دانشگاه شاهد کنگره سراسری خانواده و سالمت جنسي

ری مطالعه رفتارهای خودکشي و راهكارهای پیشگیری از سمینار سراس

 آن در ایران

روانپزشكي تهران و دانشگاه علوم پزشكي  انستیتو

 ایران
1387 

چهارمین کنگره بین المللي بهداشت ، درمان و دیریت در حوادث و 

 بالیا
 1388 بسیج جامعه پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي ایران

 وانشناسي بالینيکنگره سراسری پژوهشهای ر
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و انجمن 

 روانشناسي بالیني ایران
1387 

 1388 دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي مصرف مواد کنگره پیشگیری از سوء

 1386 دانشگاه شاهد سالمت ایثارگران ءهمایش ارتقا

 1389 دانشگاه علوم پزشكي تهران کنگره سرطان پستان

 1387 دانشگاه شهید بهشتي کنگره ملي آسیب شناسي خانوادهسومین 

 1389 دانشگاه شهید بهشتي کنگره ملي آسیب شناسي خانوادهچهارمین 

 1388 دانشگاه تربیت معلم چهارمین سمپوزیوم نوروپسیكولوژی ایران  

 1393 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  اولین همایش سراسری روانشناسي سالمت در ایران

 1393 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت نخستین همایش ملي علوم تربیتي و روانشناسي

 1390 دانشگاه آزاد اسالمي تهران جنوب همایش ملي شایعه

دانشگاه آزاد اسالمي واحد  –دانشگاه فرهنگیان   اولین سمینار سراسری تازه های روانشناسي مثبت نگر

 بندرعباس
1393 

 
 

 


