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بررسی رابطه تعلل ورزی و خود تنظیمی با 

فراشناختی دختران طلبه حوزه علمیه باورهای 

 خواهران فاطمه الزهرا )س( شهر قوچان

 96 دکتر جعفر طالبیان شریف فاطمه ندری بیابانی

اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر 

عادت های مخرب زناشویی ، شادمانی و باورهای 

 ارتباطی زناشویی زنان متاهل

 95 کتر جعفر طالبیان شریفد الهه محیطی

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پیشرفت 

تحصیلی و اهمال کاری دانش آموزان دختر 

 دبیرستان های ناحیه یک شهر مشهد

 95 دکتر جعفر طالبیان شریف مریم خوشبختی

رابطه ویژگی های شخصیتی و رضایتمندی 

 زناشیی با همسرآزاری

)دانشگاه 95 دکتر طالبیان فائزه فکور

 آزاد(

رابطه بین هوش فرهنگی و مهارت های ارتباطی 

با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا 

 )ع( شهر مشهد

 97 دکتر طالبیان شریف/دکتر عبدخدایی بی بی اسیه عاقبت خواه

بررسی اثربخش طرح واره درمانی به شیوه 

گروهی در ارتقای هویت اجتماعی و افزایش 

 ختران بزهکارعزت نفس د

 97 دکتر طالبیان شریف/دکتر معینی زاده مرضیه دهقان طرزجانی

اثربخشی آموزش گروهی جرات ورزی بر ابراز 

وجود و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان 

 بیمارستان خاتم االنبیا مشهد

 97 دکتر طالبیان/ دکتر عبد خدایی سیما کرباسیان

های  اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره

ناسازگار اولیه و تاب آوری زنان مبتال به سرطان 

 سینه

 97 دکتر طالبیان/ دکتر آزادی مهرنوش خادمی

بررسی رابطه ی اضطراب، استرس و افسردگی 

مادران با خودکارآمدی کودکان و نوجوانان 

 سرطانی

 97 دکتر طالبیان شریف/دکترعبداهلل بنی هاشم فاطمه روشن

هوش هیجانی بر بررسی سهم مهرورزی و 

پرخاشگری نوجوانان در مراکز شبه خانواده 

 1397)بهزیستی( مشهد در سال 

 97 دکتر طالبیان /دکترعبدخدایی زینب شریعتی مقدم

 لیست پایان نامه ها



دوری گزینی بر  –پیش بینی همدم طلبی 

اساس صفات شخصیت دانش آموزان متوسطه 

 نابینای شهر مشهد

 97 شریف/دکتر عبدخداییدکتر طالبیان  مرجان عبدالهی خورشبری

نقش ویژگی های شخصیتی با میانجی گری نوع 

 نگرش به عشق بر رضایت زناشویی

 97 دکتر جعفر طالبیان شریف/دکتر میردورقی هدی درودی

مقایسه ی صمیمیت زناشویی، سردی جنسی و 

رابطه ی پیش از ازدواج با همسر فعلی در زنان 

 مشهددر معرض بی وفایی و زنان عادی شهر 

 97 دکتر طالبیان شریف /دکتر عبد خدایی الهام نجارزاده

بررسی اثر بخشی گروه درمانی معنوی بر تاب 

آوری، سبک زندگی و دلبستگی به خدا در زنان 

 مبتال به سرطان سینه

 تکتم 

 نوعی

 97 دکتر طالبیان شریف/دکتر آزادی

بررسی شیوه های بهینه انتقال ارزشهای دفاع 

 جوانمقدس به نسل 

 82 دکتر طالبیان شریف/عفت فراحتی جواد منزه

)بنیاد حفظ 

آثار و نشر 

ارزشهای دفاع 

 مقدس(

رابطه اعتیاد به اینترنت با اختالالت روانی 

 )اضطراب،استرس و افسردگی(و بهزیستی روانی

 98 دکتر طالبیان شریف/دکتر عبدخدایی آرزو صحتی یزدی

فرزند رابطه سالمت روان مادران و سبک های 

پروری با اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی 

 مشهد

 98 دکتر طالبیان شریف/دکتر عبدخدائی عصمت کیومرثی

مقایسه کارکردهای اجرایی در جوانان عادی و 

 آسیب دیده بینایی مشهد

 98 دکتر طالبیان/دکتر حسین زاده ملکی کوثر سادات بینش 

بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و 

تعهد بر اضطراب اجتماعی و ابراز وجود 

 دانشجویان

 98 دکتر طالبیان/دکتر عبدخدایی وجیهه هدایتی باویل



اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر نگرانی، 

 عاطفه منفی و خویشتن پذیری در زندانیان

 98 دکتر طالبیان/دکتر عبدخدائی امیر حسین رفائی قدیمی

 

آگاهی روی اثر بخشی درمان مبتنی بر ذهن 

رضایت جنسی و تصویر تن بیماران مبتال به 

 پسوریازیس

 98 دکتر طالبیان/ دکتر عبدخدائی فاطمه اعتمادی

اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 

ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی بیماران مبتال 

 به پیوریازیس

 98 دکتر طالبیان شریف/دکتر عبدخدائی مریم صفری نادری

تدوین برنامه آموزشی همخوان با فرهنگ ایران 

 اسالمی

 98 دکتر طالبیان شریف/دکتر عبد خدایی محمد حسین کرمانشاهی راد

بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی به صورت 

گروهی بر کاهش رفتارهای خودزنی و خودکشی 

و بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه دختران 

 سال مشهد 18تا  14بین 

 98 دکتر طالبیان شریف/دکتر مسعود آهوان قوتی  عاطفه

بررسی نقش ویزگی های شخصیتی و سالمت 

 روان در اشتیاق و امید شغلی مربیان 

 مدارس ابتدایی مشهد

دکتر طالبیان شریف/ دکتر آقامحمدیان  افسانه معینی فر

 شعرباف

98 

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های 

گری رفتارهای پرخطر بر فرزندپروری با میانجی 

 کیفیت زندگی دختران فراری مشهد

 98 دکتر طالبیان شریف/ دکتر عبدخدائی طیبه نجاران طوسی

بررسی رابطه اضطراب جدایی و سبک های 

دلبستگی با تعارضات زناشویی در زنان شاغل 

 غیر شاعل و دانشجو شهر مشهد

 98 دکتر طالبیان شریف/دکتر مقدس زاده فرشته مصطفوی

مقایسه طرحواره های ناکارآمد اولیه و 

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در کودکان 

 دختر و پسر بی سرپرست و عادی مشهد

 98 دکتر طالبیان شریف/دکتر عبدخدایی زهرا حق بین



بررسی رابطه اضطراب و افسردگی با تنظیم 

 هیجان در افراد وابسته به مصرف متادون

 طالبیان شریفدکتر  فرزانه غالمی

 دکتر عبدخادائی

98 

بررسی تاثیر ابعاد چندگانه هوش هیجانی بر 

روی تعهد سازمانی و عملکرد شغلی)مورد 

 شهر مشهد(7مطالعه: مدارس ابتدایی ناحیه 

 دکتر طالبیان شریف زهرا رشید

 دکتر غالم محمدی

99 

اثربخشی شفقت درمانی بر حل مساله، 

نسبت به صمیمیت زناشویی و احساس مثبت 

 همسر در دانشجویان متاهل مشهد

 دکتر طالبیان شریف اشرف السادات خلیلی 

 دکتر مرتضی روحانی

99 

بررسی نقش خودآگاهی هیجانی و خودکارآمدی 

 بر ازدواج موفق

 دکتر طالبیان شریف فاطمه عسکری

 دکتر عبدخدائی

99 

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و 

دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی امیدواری 

 حکمت رضوی

 دکتر طالبیان شریف ریحانه نوذریان

 دکتر آقا محمدیان شعرباف

99 

بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر 

طرحواره های ناسازگار اولیه و عواطف خودآگاه 

)شرم و گناه( دانشجویان دختر دارای شکست 

 یهعاطفی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدر

 دکتر طالبیان شریف / مرجان الهی

 آقای حمیدرضا قنبری

99 

مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و هیجان 

خواهی در زنان معلم و شاغل غیر معلم 

 شهرستان مشهد

 99 دکتر طالبیان شریف/دکتر عبدخدائی زینب خدادادی

اثربخشی بازی درمانی گروهی بر عزت نفس و 

پسر دارای اختالل حافظه فعال دانش آموزان 

 خواندن

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر عبدخدائی اعظم آدینه

بررسی اثر آموزش مهارت گوش دادن فعال بر 

 کاهش دلزدگی و تعارضات زناشویی زنان 

دکتر طالبیان شریف/ دکتر قنبری هاشم  محمود محمدی

 آبادی

99 



نقش طرحواره ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی 

بینی طالق عاطفی در معلمان زن در پیش 

 متاهل شهر مشهد

 99 دکتر طالبیان شریف /دکتر عبدخدائی فاطمه اشرفی

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری 

شناختی و تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان 

 ابتدایی دچار اختالالت یادگیری

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر عبدخدائی فاطمه بردیده

بررسی رابطه ی زمان فرزند دارشدن و تیپ 

 شخصیتی همسران بر رضایت مندی زناشویی

دکتر طالبیان شریف/ دکتر قنبری هاشم  فرحناز منصوری

 آبادی

99 

نقش ارتباط موثر بر سالمت روان و کاهش 

 اضطراب فراگیر و تعارضات میان فردی

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر عبدخدائی فاطمه پورعباس

یش بینی طالق عاطفی بر اساس نشخوار ذهنی پ

 و احساس پیوستگی در زنان با ازدواج زودهنگام

دکتر طالبیان شریف/ دکتر بهرامعلی قنبری  مریم براتی

 هاشم آبادی

99 

اثربخشی گروهی پذیرش و تعهد متمرکز بر 

 شفقت بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان

 99 شریف/ دکتر علیزاده موسویدکتر طالبیان  بی بی مرضیه اساسی

اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر تنظیم 

هیجانات و دل زدگی زناشویی زنان مراجعه 

 کننده به مراکز مشاوره شهرستان شیروان

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر حمیدرضا قنبری علی اسداله زاده

نقش تاب آوری و احساس انسجام روانی در 

های مقابلهای مادران کودکان پیش بینی سبک 

 اتیسم

 99 دکتر عبدخدایی/ دکتر طالبیان شریف فاطمه علی آبادی

اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر آزار 

عاطفی و تنظیم شناختی هیجان در زوجین 

 متعارض

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر عبدخدایی مهری ضربی قلعه حمامی



اب آوری اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر ت

 و سالمت روان در کودکان پسر طالق

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر حمید قنبری محدثه زرگری

بررسی رابطه ی بین طرحواره ها و ویژگی های 

شخصیتی با رضایت شغلی بازاریابان شبکه ای 

 موفق )بادران گستران(

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر عبدخدائی سارا محمدی دو

رضایتمندی زناشویی، احقاق حق  بررسی ارتباط

 جنسی و پرخاشگری در زنان شهر مشهد

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر عبدخدایی مریم یادگاری

بررسی تاثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر 

میزان پرخاشگری دختران دارای اختالل سلوک 

 مشهد 7مقطع ابتدایی ناحیه 

 99 حمیدرضا قنبریدکتر طالبیان شریف/ دکتر  ویدا مدحت بجنورد

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر 

مسئولیت پذیری و تحمل ناکامی دانش آموزان 

 بدسرپرست و بی سرپرست

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر محمود شهیدی سجاد عظیمی فر

رفتاری همراه  -اثربخشی درمان گروهی شناختی

با یک دوره تمرینات حرکتی منتخب بر سالمت 

روان و پیشگیری از عود معتادان مرد مبتال به 

 اختالل مصرف مواد در شهر مشهد

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر حمیدرضا قنبری سعید اعلم زینلی

بررسی رابطه ناباروری بر خشونت خانگی و 

 طالق عاطفی در زنان

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر ناصر تیمورزاده  نیلوفر سادات حسینی

مولفه های احساس گناه از دیدگاه دین  واکاوی

 اسالم و روانشناسی 

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر محمود آزادی علی اکبر روحانی مقدم

تاثیر مطالعه گروهی و فردی در پیشرفت 

تحصیلی و رابطه آن با ویژگی های شخصیتی و 

 اجتماعی بودن

 99 دکتر طالبیان شریف/ دکتر عبدخدائی محمد حاتمی زاده



بررسی مقایسه تاثیر قرنطینه ناشی از پاندمی 

کرونا ویروس بر میزان سالمت روان با میانجی 

گری هیجان پذیری دانشجویان موسسه حکمت 

 رضوی و زنان خانه دار

 99 دکتر طالبیان شریف/دکتر عبدخدایی صدیقه ملک زاده

بررسی تاثیر ویروس کرونا بر روی امید به 

های شخصیتی در دانش زندگی با توجه به تفاوت

 آموزان دختر دوره اول و دوم دبیرستان

 99 دکتر طالبیان شریف/دکتر عبدخدایی صفا عباسی

پیش بینی انعطاف پذیری خانواده از طریق 

مولفه های سرمایه اجتماعی با میانجی گری 

 هوش فرهنگی

 400 دکتر طالبیان شریف/ دکتر عبدخدایی سید محمد ساالری 

آموزش شناخت درمانی مبتنی بر اثربخشی 

ذهن آگاهی بر بحران هویت و تاب آوری دانش 

 آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان تربت جام

 99 دکتر طالبیان شریف/دکتر عبدخدایی سید احمد غیور باغبانی

رابطه تعهد زناشویی و کیفیت زندگی مادران با 

 سبک های دلبستگی فرزندان 

طالبیان شریف/دکتر آقامحمدیان دکتر  فاطمه ساالری 

 شعرباف

99 

رابطه نگرانی از نصویر بدنی با تفکرات غیر 

 منطقی و خودشیفتگی

 400 دکتر طالبیان شریف/ دکتر عبدخدائی زهرا احمدی

بررسی رابطه تفکر انتقادی و ادراک خویشتن بر 

 میزان افسردگی

 400 دکتر طالبیان شریف/ دکتر عبدخدائی سوگل صبوری

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر دیدگاه 

فهمی همسر، بازداری هیجانی و صمیمیت 

 جنسی در زنان کمالگرا

 400 دکتر طالبیان شریف/ دکتر عبدخدایی مریم دشتی رحمت آبادی

بررسی هویت جنسیتی و نقش های جنسیتی بر 

 سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

 400 تر طباطباییدکتر طالبیان شریف/ دک نرگس سجادپور



ارتباط بین وسواس فکری و عملی ناشی از کرونا 

 و ترس از مرگ و میزان مسئولیت پذیری

 400 دکتر طالبیان شریف/دکتر عبدخدایی احسان معصوم زاده بجستانی

بررسی نقش میانجی گری سه گانه های تاریک 

شخصیت در رابطه بین کیفیت زندگی و رضایت 

 شهر مشهد زناشویی در زنان متاهل

 400 دکتر طالبیان شریف/ دکتر علیزاده موسوی فائزه غفوریان قالیباف

بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و 

 سبک های مقابله ای با صمیمیت زناشویی

 دکتر نجات/دکتر پوریا پژوهیان

 طالبیان شریف 

98 

روان درمانگری موالنا و تطبیق آن با روان 

 مزلوشناسی فرافردی آبراهام 

 دکترآقامحمدیان شعرباف محمد صالح نعمت الهی 

 دکتر طالبیان شریف

98 

اثر بخشی خانواده درمانی ارتباطی ستیر بر تاب 

 آوری و حل مسئله زوجین 

 دکتر قنبری هاشم آبادی سیده ساجده مشیریان

 دکتر طالبیان شریف

99 

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، سبک 

یافتگی خود با کیفیت زندگی های هویتو تمایز 

 دانشجویان

 دکتر رسول زاده طباطبائی فاطمه فرشاد

 دکتر طالبیان شریف

99 

بررسی سهم نگرش به نقش های جنسیتی و 

سبک های هویتی زوجین در رابطه با 

 رضایتمندی زناشویی

 97 دکتر طباطبایی/دکتر طالبیان زینب سعیدی

رضایت زناشویی در مقایسه کیفیت زندگی و 

 زنان نابارور تحت درمان

 97 دکتر عبدخدایی/دکتر طالبیان ابوالفضل محدث اردبیلی

نقش میانجیگری خودگویی در رابطه تصور از 

 خود و تاب آوری دانشجویان

دکتر آقا محمدیان شعرباف/دکتر طالبیان  گلشید عبداهلل زاده

 شریف

97 

IVFوCIF

T 



سبک بررسی ارتباط سبک های فرزندپروری و 

های دلبستگی باهوش موفق در دانش آموزان 

 دبیرستانی شهر مشهد

 97 دکتر عبدخدائی/دکتر طالبیان شریف مریم کیهان نژاد

مقایسه اختالالت سلوک در کودکان دوزبانه و 

یک زبانه دبستانی قوچان و رابطه سبک 

 دلبستگی با آن

 97 دکتر عبدخدائی/دکتر طالبیان شریف مرتضی سلیمانی

تاثیر بازی عروسک انگشتی بر رشد مهارت های 

 اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر

دکتر محمد سعید عبد خدایی/دکتر جعفر  فاطمه پیله چی خراسانی

 طالبیان شریف

98 

بررسی رابطه هوش هیجانی )در دو نمولفه 

شادمانی و خوش بینی( و احساس انسجام روانی 

کنترل اثر جنسیت در  و رضایتمندی زناشویی با

 فرهنگیان شهر مشهد

 98 دکتر عبدخدایی/دکتر طالبیان شریف عصمت معین پور

نقش احساس انسجام روانی، ویژگی های 

شخصیتی، الگوهای دلبستگی و تفاوت سنی در 

 رضایتمندی زناشویی زنان شهر مشهد

 98 دکتر عبدخدایی/دکتر طالبیان شریف مرجان کمالی ابوالحسن زاده

ررسی نقش میانجی تاب آوری در رابطه ب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با امید به 

 زندگی در همسران شهید مدافع حرم

 98 دکتر عبدخدائی/ دکتر طالبیان شریف فاطمه عارفی 

نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در رضایت 

 زناشویی و طالق عاطفی زنان

 99 طالبیان شریفدکتر عبدخدائی/ دکتر  ملیحه رمضانی

اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر 

کاهش دلزدگی زناشویی و خودسرکوبی در زنان 

 متقاضی طالق

 99 دکتر عبدخدائی/ دکتر طالبیان شریف پرستو کوخالو

پیش بینی سازگاری زناشویی براساس 

بخشندگی و معنویت در افراد متاهل ساکن شهر 

 مشهد

 99 دکتر طالبیان شریف دکتر طهرانچی/ فاطمه زهانی



مقایسه سطح اضطراب و نگرش های ناکارآمد در 

دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان مدارس 

 عادی و تیزهوشان ناحیه دو مشهد

 99 دکتر طهرانچی/ دکتر طالبیان شریف جمیله عجم

بررسی رابطه بین بهزیستی روانشناختی، تاب 

 وییآوری و نگرش مذهبی با رضایتمندی زناش

دکتر رسول زاده طباطبایی/ دکتر طالبیان  بی بی حمیده نیازی

 شریف

99 

اثربخشی آموزش ردیابی احساس ها در تحلیل 

رفتار متقابل بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان 

 خانم

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی/ دکتر  فرزانه صفاری

 طالبیان شریف

99 

خود در  بررسی نقش واسطه گری تمایز یافتگی

 رابطه عشق و بخشودگی با رضایت زناشویی

 99 دکتر نجات/ دکتر طالبیان شریف نیلوفر قنواتی

بررسی اثربخشی قصه درمانی در کاهش خشم و 

 ارتقا عزت نفس دانش آموزان ابتدایی

دکتر رسول زاده طباطبایی/دکتر طالبیان  مریم شرمی

 شریف

99 

اولیه با بررسی اثرات طرحواره های ناسازگار 

 سبک دلبستگی در زنان و حل مسئله

 99 دکتر عبدخدایی/ دکتر طالبیان شریف عاطفه رحمانی بایگی

پیش بینی تحمل آشفتگی در دانش آموزان 

دچار اضطراب امتحان بر اساس خویشتن پذیری 

 و انسجام خانواده

 99 دکتر حمید نجات/ دکتر طالبیان شریف مجید مالیی

نارسایی توجه/ فزون کنشی )ای رابطه اختالل 

دی اچ دی(با کیفیت خواب ، نارساکنش وری 

اجرایی و اهمال کاری در دانشجویان شهر 

 بجنورد

 99 دکتر حسین زاده ملکی/ دکتر طالبیان شریف حانیه تقی پور

بررسی رابطه ی پایبندی مذهبی و سبک 

زندگی اسالمی با وضعیت تعارض های زناشویی 

 ق در شهر مشهدزنان در معرض طال

 99 دکتر طهرانچی/دکتر طالبیان شریف اکرم حسن زاده زوخانو



مقایسه میزان تاب آوری و ویژگی های 

 شخصیتی دختران نوجوان بی سرپرست و عادی

دکتر رسول زاده طباطبائی/دکترطالبیان  فاطمه عباسی

 شریف

99 

رابطه مهارت های زندگی ) ارتباط موثر، کنترل 

 مساله( با رضایت زناشوییخشم و حل 

 99 دکتر طهرانچی/دکتر طالبیان شریف عاطفه ایزدی

اثربخشی زوج درمانی گاتمن بر افزایش 

صمیمیت و کاهش مشکالت زناشویی زوج های 

 متعارض

دکتر سید علی کیمیایی/ دکتر طالبیان  زهره فرهادنیا

 شریف

95 

تفاوت خالقیت و انگیزش یادگیری در بین 

نه طبیعت با عادی مقطع ابتدایی مدارس دخترا

 شهرستان مشهد

 98 دکتر عبدخدایی/ دکتر طالبیان شریف شادی فالح عزیزی 

مقایسه نقش سرمایه روانشناختی و هوش 

هیجانی در زوجین متقاضی طالق و زوجین 

 عادی

 98 دکتر عبدخدایی/دکتر طالبیان شریف سمیرا توحیدی منش

اجتماعی بررسی نقش میانجیگری تعامل 

معلولین جسمی حرکتی در رابطه ترس از 

 تصویر با صمیمیت اجتماعی

دکتر آقامحمدیان شعرباف/ دکتر طالبیان  محمد ارحمی

 شریف

98 

تاثیر آموزش فرزندپروری رفتاری بر پرخاشگری 

 سال 6-3رشد اجتماعی و عزت نفس کودکان 

 99 ریفدکتر حسین زاده ملکی/ دکتر طالبیان ش زهرا عظیمیان سیار

نقش سبک های هویتی و ویژگی های 

 شخصیتی در رضایت شغلی پرستاران

 99 دکتر عبدخدائی/ دکتر طالبیان شریف صدف اخباری

بررسی رابطه تاب آوری و کیفیت زندگی آتش 

نشانان مرد با واسطه گری سرسختی 

 روانشناختی همسران آنها

دکترآقامحمدیان شعرباف/دکتر طالبیان  سارادوستی

 شریف

99 



بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش هیجانی با 

 فرایند اجرای کارگروهی

 99 دکتر عبدخدائی/دکترطالبیان شریف صدیقه هماصدر

بررسی ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه 

والدین با اضطراب و افسردگی در فرزندان 

 نوجوان

 99 دکتر عبدخدائی/ دکتر طالبیان شریف اصغر ظفری

ی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با اثربخش

تمرکز بر شفقت، بر افزایش امید به زندگی و 

 عزت نفس فرزندان شاهد و ایثارگر 

دکتر آقامحمدیان شعرباف/دکتر طالبیان  فاطمه اصغری کشف

 شریف

99 

رابطه وسواس و اضطراب مرگ با میانجی گری 

 امید به زندگی

شعرباف/دکتر طالبیان دکتر آقامحمدیان  فاطمه صلواتی

 شریف

99 

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت 

زمان بر افزایش عزت نفس و رضایت از زندگی 

 دانش آموزان نوجوان

دکتر آقا محمدیان شعرباف/دکتر طالبیان  مائده عمرانی دوست

 شریف

99 

بررسی رابطه ی بین متغیرهای شخصیت و 

 رضایت زناشویی در زنان متاهل

 99 دکتر مقدس زاده بزاز/دکتر طالبیان شریف اطمینان طناز

اثربخشی آموزش خود نظم دهی هیجانی بر 

عاطفه منفی و تحمل پریشانی در زنان سرپرست 

 خانواده

 

 99 دکتر عبدخدایی/دکتر طالبیان شریف سمانه زوار

بررسی نقش میانجیگر تاب آوری در رابطه 

رضایتمندی راهبردهای مقابله ای مذهبی با 

 زناشویی

 400 دکتر عبدخدایی/ دکتر طالبیان شریف مریم صنعتی

پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس تاب آوری 

 و راهبردهای تنظیم هیجان در همسران شهدا

 99 دکتر طهرانچی/ دکتر طالبیان شریف مرضیه مشهدی



اثربخشی ترکیبی گروه درمانی آموزشی ابراز 

 ر اعتماد به نفس زنانوجود و تفکر انتقادی ب

دکتر قنبری هاشم آبادی/ دکتر طالبیان  مارال تدینی نوائی

 شریف

400 

بررسی پیش بینی کنندگی سبک زندگی بر 

اساس نگرش اسالمی نسبت به نگرش به طالق 

در بانوان مطلقه و در شرف طالق منطقه طرقبه 

 و شاندیز

 400 دکتر عبدخدایی/دکتر طالبیان شریف شقایق بنازاده

بررسی مقایسه بیش فعالی اضطراب کودک و 

مهارت های اجتماعی در میان دانش آموزان 

 دیرآموز و عادی

دکتر قنبری هاشم آبادی/دکتر طالبیان  زهرا سالم سدهی

 شریف

400 

بررسی اثربخشی رویکرد آموزشی گاتمن بر 

بخشودگی زناشویی و صمیمیت زوجین شهر 

 مشهد 

 400 آزادی/ دکتر طالبیان شریفدکتر  فاطمه کریمی شکیب

رابطه تصویر بدن، اضطراب و باورهای غیر 

 منطقی با میزان گرایش به جراحی زیبایی

 400 دکتر غالم محمدی/ دکتر طالبیان شریف مریم محمدزاده

بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری و 

راهبردهای مقابله ای مذهبی والدین با هوش 

 معنوی نوجوانان

 400 دکتر عبدخدایی/ دکتر طالبیان شریف رجائی حانیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



طرح هاي تحقيقاتي: 2-3 -  

همكار  مجري عنوان  وضعيت 

. نگرش مادران داراي كودك عقب مانده و عادي1            ×  گزارش نهايي 

. مطالعه افسردگي جانبازان2            ×  گزارش نهايي 

. هنجاريابي تست3  MBTI            ×  گزارش نهايي 

. هنجاريابي تست4  CPI            ×  گزارش نهايي 

. هنجاريابي تست5  SCL-90           ×  گزارش نهايي  

. هنجاريابي تست6  16PF          ×  گزارش نهايي  

. مطالعه نگرش مردم نسبت به تفكر بسيجي7           ×  گزارش نهايي  

)مطالعه عالئم روان شناختي و ارزشها در  طرح ملي. 8

 دانشجويان كشور در بدو ورود و خروج(

          ×  گزارش نهايي 

بررسي شيوه هاي بهينه انتقال ارزشهاي دفاع مقدس به -9

 نسل جوان

          *  گزارش نهايي 

تاليفات - -  

 تعداد صفحات جزوه درسي

2و  1روان شناسي تجربي جلد  صفحه 300   

-  

 تعدادی مقالهپژوهشی: -

مقاالت - -  

 نام مجله نوع مجله چاپ شده مقاالت

. رابطه هويت و عالئم روان شناختي در دانش آموزان مشهد1 پژوهشي –علمي    علوم تربيتي و روان شناسي 

هاي شخصيتي و پايگاههاي هويت. رابطه تيپ2 پژوهشي –علمي    علوم تربيتي و روان شناسي 

پايگاههاي هويترابطه بين هوش و . 3 پژوهشي –علمي    علوم تربيتي و روان شناسي 

. مقايسه سطح اضطراب در دانشجويان علوم پزشكي4 ترويجي –علمي    اسرار 

مقايسه اثر تجربه و آموزش بر روي خطاي ادراك . 5

 بينايي

پژوهشي –علمي   دانشكده پزشكي 

شركت در همايش -  

 محل سمينارها

CPI ابزاري مناسب براي مشاوره ازدواج  سمينار معاونت دانشجوئي وزارت علوم چاپ در خالصه  

 مقاالت

CPI ابزاري مناسب در درمان اعتياد  مجموعه مقاالت –تبريز    

خانواده ومشكالت جنسي دانشگاه شاهد-تهران بررسي تحليلي سبب شناسي و درمان اختالل هويت جنسي  



دانشگاه علم و صنعت–بهداشت رواني دانشجويان -تهران CPIتوصيف ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان واعتبار يابي   

 –الگوي شخصيتي   مقايسه ميزان بدگمامي خصمانه و

رفتاري تيپ الف در بين دانشجويان ورزشكار و غير و 

 ورزشكار

 

1385-علم وصنعت دانشگاه-تهران  

 

 اجرایی: -5

 سال 23دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهدبه مدت معاون اجرایی  -

 معاون موسسه 94تا  84از  -

 تا کنون رئیس موسسه 94از  -

 

 فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی: -6

 م مقام بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلیئقا -عضو سازمان بسیج اساتید

 

 غیرانتفاعی:  –سابقه عضویت در هیئت مؤسس و یا هیئت امنای سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی  -7

 عضوی هیات امناء موسسه خردگرایان مطهر برای مرتبه دوم
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