
 

 

روانشناسي يليست پايان نامه هاي كارشناس  

 رديف نام پژوهشگر موضوع پايان نامه/تحقيق استاد راهنما/مشاور سال تحصيلي

 ۱ وجيهه احمديان عزت نفس و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي نوجوانان محمد حسين جواهري ۱۳۷۸

وانان دختر شهرستان قمبررسي ارتباط عزت نفس با خودپنداري در نوج محمد حسن جواهري ۱۳۷۸  ۲ عصمت موسوي راد 

 ۳ مريم احمديان نقش تحصيالت والدين و ترتيب تولد برادر و خواهر در واپس روي كودكان براساس تست ترسيم خانواده عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۸

انان دختر شهرستان قمشغلي نوجو _بررسي رابطه حرمت خود و عوامل شخصيتي در و رغبتهاي تحصيلي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۸  ۴ فاطمه وافري فاروجي 

 ۵ زهرا حبيب الهي بررسي رابطه حرمت خود با عوامل شخصيتي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۸

سال استان قم ۴تا  ۳مراحل تحول ترسيم ادمك در كودكان سنين  محمد حسين جواهري ۱۳۷۷  ۶ نيره قشقايي داوري 

سال ۹تا  ۵استقرار نگهداري ذهني عدد در كودكان  محمد حسين جواهري ۱۳۷۷  ۷ معصومه واشقاني فراهاني 

 ۸ نيره شجاعي مقايسه كشاننده هاي اضطراب و پرخاشگري در قشر فقيرنشين قم بر اساس تست ترسيم خانواده عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۸

جويان دختر و پسر در دانشگاه پيام نوربررسي مقايسه عزت نفس دانش محمد حسين جواهري ۱۳۷۸  ۹ معصومه مقدم راد 

 ۱۰ فاطمه عبدالعلي مقايسه ضريب همبستگي بين آزمون هاي هوشي رآيه و گونيا ف و ريون در دو گروه نمونه مستقل محمد حسين جواهري ۱۳۷۸
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 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۷
گروه داراي تحصيالت عالي و گروهي كه فاقد  مقايسه رگه هاي اضطراب و راهبردهاي مقابله اضطراب در دو

 تحصيالت عالي هستند
 ۱۱ مليحه زارعي

 ۱۲ فاطمه محي الديني اناري بررسي تفاوت خودپنداري پسران نابينا و دختران نابينا در مقطع راهنمايي شهر تهران حسن شمس اسفند ۱۳۷۷

اننگرشي تربيتي والدين بر خالقيت كودك محمد حسين جواهري ۱۳۷۷  ۱۳ ربابه پيروي 

 ۱۴ زهره اكبرزاده مقدم بررسي مفهوم خدا در بين كودكان دوم دبستان شهرستان كاشان محمد حسين جواهري ۱۳۷۷

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹
رابطه عوامل اساسي شخصيت با سازش يافتگي اجتماعي، عاطفي در دانش آموزان مقطع متوسطه دختران در شهر 

 اراك
 ۱۵ صغري برخوردار

وزن و طول در كودكان شهرستان قم)مايع ماده(پيدايش و تحول نگهداري ذهني مقدار محمد حسين جواهري ۱۳۷۹ زهرا كرمي/ حسيني   ۱۶ 

 ۱۷ اكبر احمدي تاثير اكثريت متفق بر اقليت واحد محمد حسين جواهري ۱۳۷۷

 ۱۸ ميترا آزادگان رابطه ريخت شخصيتي و ترتيب تولد عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۸

 ۱۹ مريم قادري نقش بازخورد نسبت به طالق و بستگي هاي قوي در روابط زناشويي استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹

 ۲۰ سيده مريم نبوي مقايسه افسردگي راههاي مقابله اي و رگه هاي شخصيتي دختران دانشجو و طلبه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۸

راه هاي مقابله اي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي فاطميه قم رابطه افسردگي و محمد حسين جواهري ۱۳۷۸  ۲۱ زهرا بابايي 
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 ۲۲ مژگان نعيمي بررسي ميزان خودپنداره دانش آموزان سال سوم راهنمايي شمال و جنوب تهران حسن شمس اسفند آباد ۱۳۷۸

دختر شهر كاشان و روستاهاي اطراف قم)۱۲،۱۸(نوجوانان بررسي ميزان افسردگي و عوامل هم بستر با آن در عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹  ۲۳ مهناز شفيعي 

 ۲۴ شهناز شمشادي رگه هاي شخصيتي موثر در افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه قم و راهبردهاي مقابله اي آن عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۸

 ۲۵ هره رضويانز نقش جنسيت در اضطراب و راهبردهاي مقابله اي آن عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۸

)۱۸تا  ۱۲(بررسي ميزان افسردگي و علل آن در بين دانش آموزان نوجوان دختر شهر تهران عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۸  ۲۶ مريم محمدي 

 ۲۷ حميد رضا خليلي طاري رابطه هوشي و خالقيت دانشجويان دانشگاه پيام نور قم محمد حسن جواهري ۱۳۷۹

۷۹- ۷۸رواني دانش آموزان متوسط استان قم در سال تحصيلي بهداشت  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۸  ۲۸ زهره كاظمي خراساني 

 ۲۹ سكينه مسيحي بررسي عوامل شخصيتي در بين زنان ورزشكار شهرستان محالت محمد حسين جواهري ۱۳۷۹

شعبانيانمحبوبه  بررسي در ارتباط بين شخصيت و خط و امضاي دانشجويان دختر و پسر عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹  ۳۰ 

سال شهر قم ۱۸تا  ۱۵مقايسه ويژگيهاي شخصيتي ورزشكاران و غير ورزشكاران  حسن ميرزا حسيني ۱۳۷۹  ۳۱ ليلي فرخي نيا 

 ۳۲ مهناز ميرزالو بررسي ارتباط بين ارزشهاي ميان فردي و سازگاري اجتماعي حسن ميرزا حسيني ۱۳۷۹

ر افت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان قمدوزبانگي و تاثير آن ب محمد حسين جواهري ۱۳۷۹  ۳۳ حسن لطفي زارع 
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 محمد حسين جواهري ۱۳۷۸
رابطه بين ميزان محبوبيت و ميزان خودپنداري بين دانش آموزان دختر دوره راهنمايي مناطق سه گانه آموز ش 

 و پرورش استان قم
 ۳۴ اعظم شفيعي

عاملي كتل و انتخاب رنگها در آزمون رنگها ۱۶شخصيتي رابطه بين صفات  محمد حسين جواهري ۱۳۷۹  ۳۵ ليلي صالحي شيجاني 

 ۳۶ سيد محمد حسين تقوي مقايسه ميزان افسردگي در دو قشر طالب حوزه علميه قم و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب تهران محمد حسين جواهري ۱۳۷۹

اضطرابرابطه مكان كنترل و  محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۳۷ فهيمه منتظري 

 ۳۸ فاطمه بهروزي راد بررسي رابطه نقاشي ترسيم خانواده كودكان با شخصيت آنان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹

 ۳۹ فاطمه ابراهيمي تاثير آموزش پيش از دبستان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سال اول دبستان شهرستان قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

ا آقا يوسفيعليرض ۱۳۸۰  ۴۰ سكينه قطري بررسي ارتباط بين شخصيت و خط و امضا معلمين زن سه ناحيه آموزش و پرورش استان قم 

 ۴۱ علي علي كرمي بررسي ارتباط بين هيجان خواهي و جنسيت دانشجويان پسر و دختر محمد حسين جواهري ۱۳۷۹

 عليرضا آقايوسفي ۱۳۷۹
رواني،احساس كهتري و افكار خودكار در ميان دانش آموزان دختر رابطه تحولي،اضطراب،افسردگي،بهداشت 

)۲(مقطع راهنمايي روستاهاي بخش مركزي ناحيه  
 ۴۲ منصوره قدرتي

 ۴۳ نرگس ملكيان بررسي رابطه نقاشي ترسيم خانواده كودكان با شخصيت آنان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹

غل و غير شاغلمقايسه بين افسردگي زنان شا محمد حسين جواهري ۱۳۷۹  ۴۴ الهه فخارنيا 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


 

 

 ۴۵ مليكه موسوي بررسي ارتباط بين شخصيت و خط و امضا معلمين زن سه ناحيه آموزش و پرورش استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰

 ۴۶ مهري عبدي قمي بررسي ارتباط بين شخصيت و خط و امضا معلمين سه ناحيه آموزش و پرورش استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰

 ۴۷ فاطمه ماشاءالهي بررسي ارتباط بين شخصيت و خط و امضا معلمين زن سه ناحيه آموزش و پرورش استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰

 ۴۸ اكرم حسين خاني بررسي ارتباط بين شخصيت و خط و امضا معلمين زن سه ناحيه آموزش و پرورش استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰

يوسفي عليرضا آقا ۱۳۸۰  ۴۹ فاطمه محمد خاني بررسي ارتباط بين شخصيت و خط و امضا معلمين زن سه ناحيه آموزش و پرورش استان قم 

 ۵۰ حسين علي شاكري مهر رابطه ترتيب تولد با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان كاشان و روستاهاي بخش نياسر محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

قا يوسفيعليرضا آ ۱۳۸۰  ۵۱ منيره رحمت آبادي مقايسه ميزان اضطراب و راهبردهاي مقابله اي بين خواهران طلبه و دانشجو 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹
رابطه تحولي اضطراب،افسردگي بهداشت رواني،حساس كهتري و افكار خودكار در ميان دانش آموزان دختر 

 متوسطه منطقه كهك
 ۵۲ منصوره باقري

سين جواهريمحمد ح ۱۳۷۹  ۵۳ شهال  كار انديش مقايسه خودپنداري جانبازان و معلولين 

 ۵۴ فرانك مصطفي زاده رابطه تحولي بهداشت رواني دانش آموزان متوسطه استان تهران عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰

بالالهام خوش اق رابطه تحولي بهداشت رواني دانش آموزان متوسطه استان تهران عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰  ۵۵ 
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۱۳۷۹ 
محمد حسين  

 جواهري
 سنجش ميزان استرس و نوع راه هاي مقابله اي آن در افراد ديابتيك بيمارستان شهيد بهشتي استان قم

/حسن پور پازداري  

 وظيفه شناس
۵۶ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹
آموزان دختر رابطه تحولي اضطراب،افسردگي،بهداشت رواني،احساس كهتري و افكار خودكار در ميان دانش 

شهر قم)۴،۱ناحيه (دوره راهنمايي و دبيرستان  
 ۵۷ زهرا حسين الهاشمي

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹
 DASهنجاريابي مقياس بازخورد نسبت به طالق 

 EASو مقياس بستگي هاي قوي 
 ۵۸ مهناز سادات رضايي

 ۵۹ زهره حيدري بررسي رابطه ترسيم خانواده كودكان با شخصيت آنان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰
هنجارگزيني آزمونهاي شخصيت آنزيك و حرمت خود كوپر اسميت در دانش آموزان دختر سه مقطع راهنمايي 

 در سه ناحيه استان قم
 ۶۰ فاطمه عبدي

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹
اول دبيرستان دختراخه مثبت بررسي مقايسه اي اضطراب بين دانش آموزان پيش دانشگاهي و دانش آموزان سال 

 بوسيله كتل
 ۶۱ مريم دهقان

 ۶۲ زهرا بيات بررسي عوامل شخصيتي در بين زنان ورزشكار استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰
رابطه تحولي اضطراب افسردگي و احساس كهتري و افكار خودكار با بهداشت رواني در ميان دانش آموزان دختر 

 وره متوسطه روستاي كازروند
ه جوكاريانس  ۶۳ 
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 عليرضا آقا يوسفي 
رابطه تحولي اضطراب، افسردگي، بهداشت رواني، احساس كهتري و افكار خودكار در ميان دانش آموزان دختر 

شهر قم ۴و  ۱دوره راهنمايي و دبيرستان ناحيه   
 ۶۴ نرگس مياحي

افكار خودكار زنان پرستان قم بررسي رابطه افسردگي و عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰  ۶۵ اكرم دوستان 

۱۳۷۸ 
/علي تقي پورظهير  

 بهرام محسن پور
 ۶۶ غالمشاه عباس نسب بررسي ميزان تاثير درس برنامه ريزي تحصيلي و شغلي

۱۳۷۹ 
/عبدالحسين فرج پهلو  

 زاهد بيگدلي

و ارائه راهبردهايي براي بهينه بررسي وضعيت كتابخانه اي آموزشگاهي مقطع راهنمايي و متوسطه شهرستان قم 

 سازي آنها
 ۶۷ مهري ايزدي يگانه

۱۳۸۰ 
/محمد زاهدي اصل  

 ابراهيم پاشا
 ۶۸ اميرحمزه مهرابي بررسي عوامل ايجاد انگيزش شغلي از ديدگاه معلمان مقطع راهنمايي شهر قم

دختران كالس سوم راهنمايي شهر قمبررسي شيوع مشكالت رواني دوران بلوغ و عوامل موثر بر آن در  اكرم حيدري ۱۳۸۰  ۶۹ مرضيه كتيبه 

 اكرم حيدري ۱۳۸۰
-۱۳۷۹بررس شاخص هاي تن سنجي دختران سال دوم دبيرستان شهر قم و عوامل موثر بر آن در سال تحصيلي 

و مقايسه آن با منحنيهاي  ۸۰ NCHS 

/مريم واشقاني  

 مهري نجات
۷۰ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰
رواني و افسردگي، اضطراب، احساس كهتري و افكار خودكار در بين دانش آموزان دختر رابطه تحولي بهداشت 

آموزش و پرورش استان قم ۲مقطع راهنمايي و متوسط ناحيه   
 ۷۱ حكيمه عسگرزاده

 ۷۲ حميدرضا غالمي سنجش عوامل شخصيتي ورزشكار مرد رشته هاي رزمي استان قم محمد حسين جواهري ۱۳۷۹
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يوسفي عليرضا آقا ۱۳۸۰  ۷۳ فاطمه علي مرادي اعتبار و روايي مقياس افسردگي و احساس كهتري و افكار خودكار 

۱۳۷۷ 
/رضا شعباني  

 احمد نقيب زاده
 ۷۴ علي گررزين پويشي تاريخي در روابط ايران و آمريكا اواخر ترومن، پايان فورد

موزان شهرستان قمنظرسنجي افت تحصيلي نظام متوسط جديد دانش آ محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۷۵ رضا كشاورز دهنوي 

 ۷۶ اكبر مواليي سنجش رضامندي هويت جنسي دانش آموزان دوره ابتدايي و متوسطه استان قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

 ۷۷ زهره قوامي بررسي رابطه حرمت خود با عامل شخصيتي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰

ا آقا يوسفيعليرض ۱۳۸۰  ۷۸ صديقه مرادي بيگدلي بررسي رابطه حرمت خود با عوامل شخصيتي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي 

 ۷۹ آذر جهاني بررسي رابطه سخت جاني و عزت نفس محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

قم رابطه عزت نفس و اضطراب بين دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور استان محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۸۰ ليال نيك نام رهقي 

 محمد رضا بهرنگي ۱۳۸۰
بررسي نگرش مديران و دبيران دبيرستانهاي دولتي پسرانه قم درباره حدود اختيار تصميم گيري در مديريت 

...مدرسه محور و  
 ۸۱ هادي رزاقي مرندي

 
/دكتر دالور  

 دكتر احدي
در تست ترسيم خانوادهمقايسه الگوي پاسخها در دو گروه كودكان واجد و فاقد پدر   ۸۲ محمد حسين جواهري 
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۱۳۸۰ 
/حميدرضا پوراعتماد  

 علي هومن
 ۸۳ سيد مجتبي موسي كاظمي اعتباريابي و رواسازي آزمون خزانه لفات تصويري در كودكان پيش دبستاني

)مركز قم(يام نوربررسي رابطه بين تاهل و تجرد و ميزان افسردگي بين دانشجويان دانشگاه پ محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۸۴ مصطفي رجبي رسول 

جنسيت با ميزان پذيرش اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور استان قمرابطه  محمد حسين جواهري ۱۳۸۲  ۸۵ اكرم نعمت الهي 

ا تقي مالييزهر ميزان شيوع افسردگي در بين خانم هاي مجرد و متاهل دانشجويان دانشگاه پيام نور محمد حسين جواهري ۱۳۸۲  ۸۶ 

 ۸۷ حسن عبدالهي مهر بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرايند ياد دهي، يادگيري از ديدگاه معلمان ناحيه يك قم غالمرضا جندقي ۱۳۸۰

 ۸۸ حميد سالجقه بررسي اختالفات رسم الخطي در مقاطع مختلف تحصيلي عليرضا شريفي ۱۳۷۸

 ۸۹ مسلم محمدزاده الري بررسي وضعيت استفاده از كادر آموزشي در مدارس ابتدايي مناطق آموزشي استان خراسان ابوالقاسم حسينيون ۱۳۷۵

 ۹۰ زهرا ازراعي رابطه منبع كنترل با ميزان افسردگي در ميان نوجوانان واجد و فاقد سرپرست شهرستان تهران محمد حسين جواهري ۱۳۸۱

هوش و تحول اخالقي در ميان دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور بررسي رابطه محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۹۱ زهرا قاسم زاده 

 ۹۲ زهرا محمدي نيك ميقايسه الگوي پاسخ و رورشاخ در دانشجويان مونث افسرده و عادي حيدرعلي هومن ۱۳۷۸

۱۳۷۷ 
بدرالدين اروعي 

 يزداني

ي، اخالقي، و اجتماعي دانش آموزان از ديدگاه بررسي عوامل موثر در مشاركت مطلوب معلمان براي تربيت دين

 اعضاي ستاد تربيتي مدارس راهنمايي استان سيستان و بلوچستان
 ۹۳ برات حميديان
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۱۳۷۹ 
/حسن پاشا شريفي  

 قاسم قاضي

مشكالت رفتاري، عاطفي، خانوادگي، تحصيلي دانش آموزان دبيرستان ) شيوع شناسي(بررسي تنوع و فراواني

)شهر اصفهان(شاهد واجد و فاقد پدر دختر شاهد و غير  
 ۹۴ فهيمه نامدارپور

 حسين شكركن ۱۳۷۹
مطالعه و بررسي استراتژيهاي يادگير درس زبان انگليسي در بين دانش آموزان دختر و پسر دوره پيش دانشگاهي 

 نواحي چهارگانه اهواز ورابطه آنها با پايگاه اجتماعي اقتصادي و علمكرد آنان در درس زبان
يل دشتيخل  ۹۵ 

 ۹۶ محمد حسن فرخي بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان اوپ كردستان بهروز همتي ۱۳۷۵

 ۹۷ علي زهرآب بررسي تاثير انس با قرآن بر عزت نفس جوانان محمد حسين جواهري ۱۳۷۹

ابيانزهره محر سنجش ميزان افسردگي دانشجويان مجرد و متاهل استان قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۹۸ 

 ۹۹ اشرف انصاري رابطه بين رشته تحصيلي در مقطع دبيرستان با درون گرايي و برون گرايي محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

 ۱۰۰ طيبه كنگراني فراهاني رابطه راههاي مقابله اي با استرس و ترتيب تولد محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

 

/پروند  

/علي كرم  

احديان /دولت  

و معلمان مدارس راهنمايي پسرانه اصفهان در مورد ضرورت و ميزان كاربرد رسانه هاي بررسي نظرات مديران 

 آموزشي
 ۱۰۱ مسعود امامي

 ۱۰۲ حميدرضا خشروني فراهاني ميزان خودپنداري بين دانشجويان عباس حبيب زاده ۱۳۸۱

 ۱۰۳ سيد مهدي الجوردي بررسي خودكشي و راههاي مقابله اي محمد حسين جواهري ۱۳۸۰
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 ۱۰۴ نرگس شكري بررسي رابطه بين انتصاب مديران بر اساس شرايط احراز و كارآيي مدارس حسن زارعي متين ۱۳۸۰

 ۱۰۵ پروين نائيني فرد مقياسه الگوي ترسيم خانواده در دو گروه دانش آموزي دختر فاقد مادر و واجد مادر محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

وامل موثر در پرورش خالقيت دانش آموزان دروه متوسطه نظري شهر اصفهانبررسي و تبيين سهم ع فاطمه بهرامي ۱۳۷۹  ۱۰۶ صفورا يزدچي 

)مركز قم(بررسي رابطه بين تاهل و تجرد و ميزان افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۱۰۷ مصطفي رجبي رسول 

عي با سن تحصيالت و موضوع بحثرابطه بين فاصله اجتما عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰  ۱۰۸ فريبا عبداله زاده 

 ۱۰۹ اعظم هادي زاده بررسي رابطه تحول و شكل گيري افكار خودكار كودكان با شخصيت آنان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱

رن زاهدينست بررسي رابطه ميزان تحصيالت طول مدت ازدواج و اختالف سني زوجين با رضايت زناشويي عباس حبيب زاده ۱۳۸۱  ۱۱۰ 

۱۳۸۰ 
 قاسم قاضي

 حمزه گنجي

مقايسه دانش آموزان ممتاز و عادي از لحاظ خالقيت درون گرايي، برون گرايي و عاليق شغلي دانش آموزان 

۸۰-۷۹دختر دبيرستاني استان قم در سال تحصيلي   
 ۱۱۱ اكرم خسروي يگانه

طمه آمره اي بزچلوييفا رابطه استرس با بيماري كرونر قلب محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۱۱۲ 

 ۱۱۳ سيد رضا بدري سنجش تيپ شخصيتي معتادين استان قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۱

 ۱۱۴ بتول شهبازي بررسي رابطه نگرش تربيتي والدين با اضطراب دانش آموزان عباس حبيب زاده ۱۳۸۰

ش آموزانرابطه تيپ هاي شخصيتي با انتخاب رشته تحصيلي دان محمد حسين جواهري ۱۳۸۱  ۱۱۵ محمد هادي شعباني 
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شهر قم ۳و  ۲بررسي عوامل موثر در بي انضباطي دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه نواحي  عباس حبيب زاده ۱۳۸۰  ۱۱۶ سعيد محمدي 

 ۱۱۷ زهرا شهيدي بررسي ارتباط بين شخصيت و طرح گونه دانشجويان دختر عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱

هريمحمد حسين جوا ۱۳۸۰  ۱۱۸ منيره كلهر مقايسه خدپنداري مادران داري كودكان عقب مانده ذهني با مادران كودكان عادي 

آموزش و پرورش قم ۲ارتباط بين شخصيت و طرح گونه دانش آموزان دختر دوره متوسط ناحيه  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱  ۱۱۹ زهرا رجبي اردكاني 

بيمارستان هاي قم)پزشك، پرستار و بهيار(و طرح گونه هاي پرسنل زن ارتباط بين شخصيت عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱  ۱۲۰ خديجه صميمي 

)كادر بيمارستانهاي كامكار و مركز بهداشت استان قم(بررسي ارتباط بين شخصيت و طرح گونه مردان شاغل عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱  ۱۲۱ فاطمه نوريان 

آن با منبع كنترل قضاوت اخالقي و رابطه محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۱۲۲ بتول سميعي 

 ۱۲۳ صديقه معيني فرد بررسي ديدگاه دختران نوجوان در ارتباط با يك مادر خوب و تاثير اين نگرش در روابط آنها عباس حبيب زاده ۱۳۸۱

در دانشگاه اصفهان بررسي ميزان هيجان خواهي دانشجويان مونث و مذكر در رابطه با عملكرد تحصيلي آنها محمد حسين جواهري ۱۳۸۱  ۱۲۴ روح اهللا موحدي 

سوم و عزت نفس آنان -دوم -بررسي ميزان رابطه بين ترتيب تولد كودكان در خانواده ها و فرزندان اول محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۱۲۵ زهرا مير حيدري 

ن قمارتباط بين شخصيت و طرح گونه در مردان شاغل شبكه بهداشت و درما عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱  ۱۲۶ اعظم روح پرور 

 ۱۲۷ عاليه بشيري بررسي رابطه تنيدگي و افسردگي افراد ديابتيك در مقايسه با افراد عادي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱
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 ۱۲۸ فهيمه كوچك قمي سنجش ميزان افسردگي افراد ديابيك در مقايسه با افراد عادي استان قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

ريمحمد حسين جواه ۱۳۸۱  ۱۲۹ حميده عباس زاده بررسي رابطه شخصيتي و افكار خودكار 

 ۱۳۰ زهرا پيلتن بررسي ارتباط بين شخصيت و طرح گونه هاي دختران دبيرستاني عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱

 ۱۳۱ معصومه پور حسن اميري تاثير سواد والدين روي پيشرفت تحصيلي فرزندان ابتدايي محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

 ۱۳۲ سيده فاطمه تكيه اي بررسي ارتباط بين طرح طرح گونه شخصيت معلمين زن ناحيه يك آموزش و پرورش استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱

 ۱۳۳ زهرا عبدي بررسي ميزان رابطه اضطراب و افسردگي و احساس كهتري با بهداشت رواني دختران مقطع راهنمايي شهر جعفريه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹

 ۱۳۴ رفاه دباغ پور تفاوت شيوع اختالف شخصيت اجتماعي بين دانشجويان مذكر و مونث دانشگاه پيام نور محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

 ۱۳۵ مريم عليرضا لو رابطه بين طرح گونه و شخصيت در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲

مادران داراي كودكان عقب مانده ذهني با مادران كودكان عادي مقايسه افسردگي محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۱۳۶ مريم پناه 

 ۱۳۷ نرجس رنجبران تاثير حركت درماني در تخفيف مشكالت حركتي كودكان ناتوان ذهني محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

المه طباطباييبررسي رابطه سخت جاني و سالمت عمومي در ميان دانشجويان دانشگاه ع محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۱۳۸ ربابه شهسواري 

 ۱۳۹ احمد عابدي بررسي ميزان آشنايي معلمان دوره ابتدايي با نظريه هاي يادگيري و به كارگيري آنها در فرآيند تدريس حميد رضا عريضي ۱۳۷۹
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ط، آخربررسي ميزان رابطه بين ترتيب تولد كودكان در خانواده ها و فرزندان اول، وس عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱  ۱۴۰ زهرا پيرنظريان 

 ۱۴۱ زهرا ميرزايي بررسي عزت نفس كودكان واجد پدر و كودكان محروم از پدر در شهر اصفهان محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

 ۱۴۲ ربابه عبد الملكي رابطه بين فاصله اجتماعي با سن تحصيالت و موضوع بحث عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۰

 غالمعلي افروز ۱۳۷۸
دانش آموزان پايه سوم متوسطه و دوره پيش )اضطراب و افسردگي(لي مقايسه اي وضعيت روانيبررسي تحلي

 دانشگاهي شهر قمي
 ۱۴۳ محمد جواد ضيغمي

 ۱۴۴ طاهره مهجور ارتباط شخصيت و طرح گونه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲

يل در كالسهاي عادي شهرستان شهرضابررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز مشغول به تحص محمد حسين طالبيان ۱۳۷۹  ۱۴۵ عليرضا نيلي 

 ۱۴۶ اكرم يزدان پناهي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و گروه هاي خوني محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

تربيتي استان سيستان و بلوچستان -بررسي ميزان موفقيت كانون هاي فرهنگي عبدالوهاب پورقاز ۱۳۷۸  ۱۴۷ مهرداد مظاهري 

يوسفي عليرضا آقا ۱۳۸۰  ۱۴۸ اكرم ايماني پور رابطه بين فاصله اجتماعي با سن تحصيالت و موضوع بحث 

 ۱۴۹ مريم فاضل بررسي رابطه تنيدگي و افسردگي افراد ديابتيك در مقايسه با افراد عادي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱

وزش و پرورشبررسي ارتباط بين شخصيت و طرح گونه مردان شاغل كادر آم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۱  ۱۵۰ فاطمه دادگر 

 ۱۵۱ اعظم ارجمندي نژاد رابطه شخصيت و طرح گونه دانش آموزان دختر دوره متوسط شهرستان كاشان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱
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۱۳۸۰ 

محمد رسول گلشن 

/فومني  

 محمد همايون سپهر

هر قمبررسي ميزان نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ش  ۱۵۲ نورالدين احمدي 

۱۳۸۰ 
/دكتر اصغر كليشادي  

 منصور يوسفي

در  دانش نظام جديد متوسط پيرامون مشكالت اجرايي كاردانشنظرات مديران هنرستانهاي شاخه كاربررسي 

 استان قم
 ۱۵۳ محسن الياسي

ان كاشانرابطه شخصيت و طرح گونه زنان خانه دار باالي ديپلم شهرست عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱  ۱۵۴ معصومه رضايي محمود آبادي 

۱۳۸۰ 
محمد / رضا قراخانلو

 حسين عليزاده

بررسي ارتباط بين ميزان شيوع ناهنجاري هاي وضعيتي باالتنه و عضالت ضدجاذبه در دانش آموزان پسر دوره 

 راهنمايي استان قم
 ۱۵۵ محمد كريمي

 محمد حسين جواهري ۱۳۸۱
بندر گشتالت معيارهاي (جوان بزهكار و دانش آموزان استان قم براساس تستمقايسه الگوي ترسيمي پسران نو

)سايكوپاتي  
 ۱۵۶ ليال ماشي

۱۳۸۰ 
/ فرج اهللا رهنورد

 مجيد كرد رستمي
 ۱۵۷ مهدي آفرين بررسي عوامل بازدارنده شكوفايي خالقيت فردي كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان قم

۱۳۷۷ 
مريم / عزت اهللا نادري

ف نراقيسي  
 ۱۵۸ اصغر مجتهدزاده بررسي تعليم و تربيت از ديدگاه امام خميني

 ۱۵۹ صديقه وفايي بور بور نقش جهت گيري ديني دروني و بيروني و مقابله هاي مذهبي در استرس شغلي دبيران زن شهرستان همدان محمود مهرمحمدي ۱۳۷۸
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۱۳۷۹ 
/ عليرضا كيامنش

 مصطفي عسگريان

ي موجود ميان دبيران و مديران از ديدگاه دبيران دبيرستان شهرستان قم در سال تحصيلي بررسي موانع ارتباط

۷۷-۷۸  
 ۱۶۰ محمود معين مهر

 

محمد رضا شفيعي 

تقي / كدكني

علي / پورنامداريان

 محمد حق شناس

 ۱۶۱ عليرضا فوالدي زبان عرفان در نثر عرفاني فارسي تا قرن هفتم

ين شخصيت و طرح گونه ها در دانشجويان پسر دانشكده فني قدس و دانشكده شهيد مهاجر اصفهانارتباط ب عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱  ۱۶۲ معصومه مرادي زارع 

 عباس حبيب زاده ۱۳۸۱
ذهني  بررسي ميزان آگاهي والدين از عقب ماندگي ذهني و نيز تاثير آن بر رشد اجتماعي فرزندان عقب مانده

 آموزش پذير
 ۱۶۳ مرضيه نيازي

 ۱۶۴ فاطمه چهره قاني بزچلوئي ارتباط بين شخصيت و طرح گونه ها در معلمان مونث ناحيه دو استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۱

 ۱۶۵ الهه عسگري مقايسه بهداشت رواني در دانش آموزان فاقد پدر استان قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۱

هي در ميان دانشجويان دختر دانشگاه قم و دانشگاه پيام نور استان قمرابطه سخت جاني رواني و هيجان خوا محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۱۶۶ رقيه دارايي معين 

 عباس حبيب زاده ۱۳۸۱
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با مادران شاغل و دانش آموزان با مادران غيرشاغل در دبستان هاي شهر 

۸۱-۸۰ساوه در سال تحصيلي   
 ۱۶۷ سيد محمد سبط احمدي

قم ۴و  ۲بررسي ميزان خودپنداري دانش آموزان متوسطه ناحيه  محمدرضا وطن خواه ۱۳۸۳  ۱۶۸ اميرمحمد سعادت وند 
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 ۱۶۹ فاطمه فراهاني جوكار بررسي و مقايسه بهداشت رواني همسران افراد معتاد و غيرمعتاد محمد حسين جواهري ۱۳۸۱

ت زنان خانه دار استان قمبررسي ارتباط بين تك انگاره و شخصي عليرضا آقا يوسفي  طيبه بهادران/ صديقه رجبي   ۱۷۰ 

 عباس حبيب زاده ۱۳۸۰
بررسي رابطه منبع كنترل دروني و منبع كنترل بيروني با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان راهنمايي مناطق 

شهرستان قم ۳و  ۲و  ۱  
 ۱۷۱ عباس صفا

يپ هاي شخصيتيبررسي رابطه سخت جاني و ت محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۱۷۲ فاطمه حاجلو 

 عباس حبيب زاده ۱۳۸۰
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي مدارس عادي و شبانه روزي شهرستان 

)۸۰-۸۱سال تحصيلي (تفرش  
 ۱۷۳ آسيه صفابخش

مه ذوالفقاريمعصو ميزان هيجان خواهي كودكان بر پايه رتبه تولد محمد حسين جواهري ۱۳۸۲  ۱۷۴ 

 ۱۷۵ حسن آب خضر رابطه بين عزت نفس و افسردگي دانش آموزان سال اول دبيرستان ناحيه يك قم عباس حبيب زاده ۱۳۸۰

 ۱۷۶ علي اكبر تلخابي رابطه افسردگي و مكان كنترل در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

سال استان قم ۱۱تا  ۵تحول محل ترسيم آدمك در كودكان سنين  محمد حسين جواهري ۱۳۸۰  ۱۷۷ فرزانه انصاري 

 ۱۷۸ وجيهه اهري مصطفوي مقايسه الگوي ترسيم بزهكار و دانشجو از نظر سايكوپاني براساس آزمون بندر گشتالت محمد حسين جواهري ۱۳۷۹
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 محمد حسين جواهري ۱۳۸۱
 سنجش ميزان اضطراب اجتماعي

(Social Phobia) 
 در بين دانشجويان مذكر

 ۱۷۹ زهرا حاج عابدي

 سيد اكبر بيان زاده ۱۳۷۸
بررسي تاثير بازآموزي اسنادي بر سبك اسنادي عزت نفس عملكرد و استقامت در آن پس از شكست در يك 

 آزمون مهارتي فوتبال
 ۱۸۰ ابوالفضل تقي پور

جبيطيبه ر/ زهرا جودي Menttal Health عباس حبيب زاده ۱۳۸۱  ۱۸۱ 

 ۱۸۲ معصومه مهدوي هوليقي مقايسه بهداشت رواني خانواده پرجمعيت و خانواده كم جمعيت شهرستان رباط كريم عباس حبيب زاده ۱۳۸۲

 ۱۸۳ علي بدلي جمالي بررسي ميزان اضطراب بين كاركنان رسمي و غيررسمي وزارت بازرگاني محمد حسين جواهري 

مندي هويت جنسي دانش آموزان مونث دوره ابتدايي و متوسطه استان قمسنجش رضا محمد حسين جواهري ۱۳۸۱  ۱۸۴ اكرم عباس شنبه بازاري 

۷۵-۷۴بررسي و مقايسه ميزان اضطراب در دانش آموزان دختر و پسر اول راهنمايي در سال  ولي اهللا  فرزاد ۱۳۷۵  ۱۸۵ معصومه ابراهيمي موحد 

پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آسيب ديده شنوايي و عادي مقايسه تاثير هوش بر عباس حبيب زاده ۱۳۸۰  ۱۸۶ مصطفي قهاري بيگدلي 

 ۱۸۷ معصومه حيدري هنجاريابي پرسشنامه شخصيت جوانان ايزنك براي دختران دوره متوسطه شهرستان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۹

سال شهرستان تفرش ۵۰ا ت ۲۰مقايسه افسردگي بين زنان شاغل و غيرشاغل سنين  عباس حبيب زاده ۱۳۸۰  ۱۸۸ فرزانه مشهدي تفرشي 

 ۱۸۹ حسين سنجري مقايسه بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد قم و دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم عباس حبيب زاده ۱۳۸۰
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كاشان بررسي ميزان اعتماد به نفس بين فرزندان نوجوان خانواده هاي نظامي و عادي عباس حبيب زاده ۱۳۸۱  ۱۹۰ محمد تام 

قم ۳بررسي وضعيت بهداشت رواني معلمين ابتدايي ناحيه  حميدرضا وطن خواه ۱۳۸۲  ۱۹۱ احمد مرادي 

قم ۲علل رواني اجتماعي گرايش به سيگار در معلمان مرد ناحيه  محمد حسين جواهري ۱۳۸۲  ۱۹۲ محمد اسحاق نظري 

 ۱۹۳ نرگس اميني رابطه خودپنداري با وزن محمد حسين جواهري ۱۳۸۲

 ۱۹۴ سيد نبي اهللا حسيني رابطه خانواده هاي نابسامان با افت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۱

 ۱۹۵ فريده مجيدي سنجش ميزان هيجان خواهي دو گروه نقاش خياطي دختران كارودانش سالمت محمد حسين جواهري ۱۳۸۱

حبيب زاده عباس ۱۳۸۱  ۱۹۶ زهره البرزيان بررسي رابطه تحول شناختي و تحول اخالقي در ميان دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور قم 

 ۱۹۷ احمد تقي پور مقدم رابطه بين وزن و راههاي مقابله اي با استرس در مردان شهرستان قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۱

وضعيت تحصيليرابطه عزت نفس و  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲  ۱۹۸ مرتضي مطلب 

 ۱۹۹ ناهيد رستمي رابطه خودپنداري با راههاي مقابله با استرس در دانشجويان محمد حسين جواهري ۱۳۸۲

 ۲۰۰ كبري شتائي حرمت خود و شخصيت دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان ساوه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲

جنسي و شخصيت با رشته تحصيلي و دانشجويان پيام نور مقايسه رابطه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲  ۲۰۱ مريم معصوم 
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 ۲۰۲ معصومه احساني مقايسه بهداشت روان دانش آموزان دختر ايتام و عادي مقطع متوسط شهرستان ساوه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲

يي شهرستان قمبررسي شيوع اختالالت خواندن در دانش آموزان مقطع ابتدا حميد رضا پوراعتماد ۱۳۸۱  ۲۰۳ معصومه كريمي 

 ۲۰۴ صغري طلعتي احد بررسي شيوع اختالالت خواندن در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان قم حميد رضا پوراعتماد ۱۳۸۱

 ۲۰۵ مرضيه جهاني بررسي شيوع اختالالت خواندن در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان قم حميد رضا پور اعتماد ۱۳۸۱

 ۲۰۶ فرشته عبادي مقايسه بين سخت رويي زنان مجرد و متاهل دانشجوي دانشگاه پيام نور مركز قم ليرضا آقا يوسفيع ۱۳۸۲

 ۲۰۷ نفيسه محمد تقي مقايسه بازخوردهاي ناسالم و سخت رويي دانشجويان مجرد و متاهل عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲

د و متاهل دانشجوي دانشگاه پيام نور مركز قممقايسه بين سخت رويي مردان مجر عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲  ۲۰۸ مريم حسيني دستجردي 

 ۲۰۹ رضا آخوند قمي بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي با انتخاب رشته و پيشرفت تحصيلي دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور مركز قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۱

و عزت نفس آنان)فرزندان اول، وسط، آخر(ولد كودكان در خانواده ها و بررسي ميزان رابطه بين ترتيب ت عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  ۲۱۰ مريم ميرزايي 

 ۲۱۱ محمد رضا مراد بيگلو ابطه بين عزت نفس و افسردگي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان جعفريهر محمد حسين جواهري ۱۳۸۱

ن دختر دوره متوسطه شهر ابو زيد آبادرابطه بين هوش و خالقيت دانش آموزا عباس حبيب زاده ۱۳۸۱  ۲۱۲ ملوك صفري 

شهر تهران ۴مقايسه عزت نفس دانش آموزان خانواده هاي نظامي و غيرنظامي منطقه  محمد حسين جواهري ۱۳۸۳  ۲۱۳ نرگس علوي رضوي 
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يهمريم باقري كال مقايسه سالمت رواني خانم هاي طلبه با خانم هاي غيرطلبه حميد رضا وطن خواه ۱۳۸۲  ۲۱۴ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲
بررسي ارتباط ويژگيهاي شخصيتي ايزنك و سالمت روان در دانشجويان دختر مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور 

۸۳- ۱۳۸۲قم در سال تحصيلي   
 ۲۱۵ طاهره خلج

نور آران و بيدگل مطالعه و بررسي عزت نفس در بين دانشجويان رسمي و فراگير دانشگاه پيام عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲  ۲۱۶ مهري جوكار علي آبادي 

 ۲۱۷ فاطمه توالئيان آسم و جنبه هاي روان شناختي آن عليرضا آقا يوسفي ۱۳۷۸

۸۳-۱۳۸۲مقايسه بهداشت رواني دانشجويان بومي و غيربومي دانشگاه پيام نور قم در سال  محمد حسين جواهري ۱۳۸۲  ۲۱۸ مريم فربود 

 ۲۱۹ معصومه خدايي مطلق مقايسه سخت جاني رواني داوطلبين به كنكور سراسري بين دختران و پسران محمد حسين جواهري ۱۳۸۲

 ۲۲۰ فاطمه عالمه مقايسه ميزان شيوع افسردگي در افراد چاق و الغر شهرستان قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۲

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲
كاربردي شهر كرج در سال -و مرد دانشگاه علميسنجش ميزان افسردگي بين دانشجويان مجرد و متاهل زن 

۱۳۸۲ -۸۳  
 ۲۲۱ عبداهللا رضائي پور

۱۳۸۲ 
محمد حسين  

 جواهري
۸۳-۱۳۸۲مقايسه بهداشت رواني كودكان پرورشگاهي و غيرپرورشگاهي دانشگاه پيام نور قم در سال   ۲۲۲ فاطمه رنجبر محمديان 

۸۳-۱۳۸۲وتباليست و پرورش اندام شهرستان قم در سال مقايسه عزت نفس ورزشكاران ف محمد حسين جواهري ۱۳۸۲  ۲۲۳ علي رجبلي 
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قم ۲نگرشها و رفتارهاي ضد اجتماعي در نمونه اي از دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي ناحيه  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲  ۲۲۴ محمد چهرقاني 

يرورزشكاران پسر نوجوان شهرستان قمبررسي و مقايسه ميزان عزت نفس در ورزشكاران و غ عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲  ۲۲۵ مصطفي نصيري فخر آباد 

 ۲۲۶ احمد كريمي منش تاثير احساس كهتري بر حافظه محمد حسين جواهري ۱۳۸۲

 ۲۲۷ فاطمه بلواسي مقايسه بهداشت رواني كودكان عادي و پرورشگاهي در شهرستان خرم آباد محمد حسين جواهري ۱۳۸۲

 ۲۲۸ فاطمه قرباني ابطه بين سالمت رواني و مذهب در سالمندانر حميدرضا وطن خواه ۱۳۸۲

بي اختياري بين كارگران فني و ساده اعم از مجرد و متاهل شهرستان كاشان-بررسي ميزان شيوع اخالل وسواس عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲  ۲۲۹ عباس باقري جوشقاني 

طالق و بچه هاي عاديمقايسه اضطراب و افسردگي بچه هاي  حميد رضا وطن خواه ۱۳۸۲  ۲۳۰ افسانه قنبري 

 ۲۳۱ ولي رسولي رابطه بين منبع كنترل دروني و بيروني با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان راهنمايي شهرستان قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۳

ي آن با پيشرفت تحصيلينگرش آموزگاران دوره ابتدايي نسبت به علوم رياضيات و فناوري و رابطه  نوروز علي گرمدوست ۱۳۸۲  ۲۳۲ علي اكبر خوشگفتار مقدم 

۸۱-۱۳۸۰و  ۸۰-۱۳۷۹ارزيابي عملكرد گروههاي متوسطه شاخه كارودانش در سالهاي تحصيلي  غالمرضا جندقي ۱۳۸۲  ۲۳۳ سيده مرم هدايي نيا 

يم نظر نژادكر بررسي و مقايسه ترسيم خانواده كودكان داري افت تحصيلي و طبيعي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۳۴ 

 ۲۳۵ سيد عدنان اسالمي اردكاني بررسي رابطه مولفه هاي اساسي شخصيت و جهت گيري مذهبي در سالمندان شهرستان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
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آقاجانيزينب علي محمد  بررسي رابطه احساس كهتري با كيفيت زندگي در بين معلمان زن و مرد مدارس استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۳۶ 

 ۲۳۷ اكرم خالقي مقايسه عوامل شخصيت، افكار خودكار و احساس كهتري در بانوان رزمي كار و بدنساز استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
ارتباط بين شخصيت و طرح گونه دانش آموزان دختر پايه ي سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي نواحي چهارگانه 

قمشهر   
 ۲۳۸ فاسمه عابدي

شهر قم ۱۳تا  ۳بررسي مفهوم خدا در بين كودكان  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۳۹ حوري سادات آقا ميري 

با بيماري زخم معده)باثبات، هيجان پذير(رابطه نوع شخصيت  محمد حسين جواهري ۱۳۸۳  ۲۴۰ معصومه بهمني 

ا بيماران قلبي و گوارشيافراد سالم ب هبردي مقابله اي درمقايسه را عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۴۱ اعظم مطيعي 

)شهر قم ۲دانش آموزان مقطع راهنمايي ناحيه (بررسي تحول شخصيت و اعتماد بنفس  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۴۲ زهرا نظري حائل 

قي مقدمانسيه رفي رابطه ميزان صميميت زوجين و تحصيالت زنان شاغل و خانه دار عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۴۳ 

 ۲۴۴ اسما بيروتي بررسي رابطه ميان افكار خودكار و كيفيت زندگي معلمان استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

 ۲۴۵ محبوبه ضيائي نسب رابطه راههاي مقابله با تنيدگي و جهت گيري مذهبي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

حسين جواهري محمد ۱۳۸۳  ۲۴۶ محمد جواد صالحي مطلق مقايسه بهداشت رواني بين دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه پيام نور قم 

۱۳۸۳ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان ساكن خوابگاه در مقايسه با بومي سال  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۴۷ مهتاب پاليز 
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يت و طرح گونه در دانش آموزان دختر مقطع تحصيلي سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي شهر قمارتباط بين شخص عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۴۸ زهرا وفايي 

 ۲۴۹ رضا ميرشجاعي قاهاني بررسي ميزان اضطراب در بين دانش آموزان پايه سوم متوسطه و پيش دانشگاهي استان قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۳

استان قم ۲بين شخصيت و حرمت خود دانش آموزان آموزش و پرورش ناحيه  مقايسه رابطه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۵۰ علي اوسط كريمي 

 محمد حسين جواهري ۱۳۸۳
مقايسه ميزان پرخاشگري در بين دو گروه كودكان واجد و فاقد پدر براساس ترسيم خانواده در بين كودكان پسر 

 دوره راهنمايي
 ۲۵۱ محمد رضايي غريب دوستي

ضا آقا يوسفيعلير ۱۳۸۳  ۲۵۲ حميد رضا خان قلي مقايسه خطاهاي نوشتاري دختران و پسران در پايه هاي اول و دوم ابتدايي استان قم 

 ۲۵۳ محمد رضا مجيديان راد تاثير برنامه هاي تخيلي تلويزيون بر كودكان عليرضا آق يوسفي ۱۳۸۳

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
آموزش و پرورش  ۱ابله اي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسط منطقه اثر جنس و سواد والدين بر راههاي مق

 قم
 ۲۵۴ زهره باقري

 ۲۵۵ محمود عطايي بررسي و مقايسه سطح بهداشت رواني بين دو گروه ورزشكار و غيرورزشكار عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

عادي مقايسه اضطراب و افسردگي بچه هاي طالق و بچه هاي حميد رضا وطن خواه ۱۳۸۲  ۲۵۶ افسانه قنبري 

 ۲۵۷ مريم ميرزا زاده اثر جنس متاهل بر سالمت عمومي دانشجويان پيام نور استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

 ۲۵۸ سكينه خلج بررسي ميزان سالمت روان و منبع كنترل در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
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يوسفي عليرضا آقا ۱۳۸۳  
رابطه تحولي بين اضطراب، احساس كهتري و افكار خودكار در بين دانش آموزان دختر و پسر سوم هنرستان 

۸۳-۱۳۸۲استان قم در سال تحصيلي  ۳ناحيه   
 ۲۵۹ زهرا قاسمي

 ۲۶۰ سميه كريمي مقايسه ميزان اضطراب بين دانشجويان دختر و پسر و رشته مختلف عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

 ۲۶۱ مهدي الجوردي بررسي خودكشي و راهنماي مقابله اي محمد حسين جواهري ۱۳۸۰

۸۳-۱۳۸۲بررسي شيوع و تنوع اختالالت رفتاري نوجوانان دختر شهر قم سال  حميد رضا وطن خواه ۱۳۸۳  ۲۶۲ فرخ معلمي 

۸۳- ۱۳۸۲دانشگاه پيام نور مركز قم سال بررسي رابطه مكان كنترل و راههاي مقابله اي با استرس دانشجويان  محمد حسين جواهري ۱۳۸۳  ۲۶۳ حامد معراج محمدي 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
آموزش و پرورش  ۱مقايسه اضطراب امتحان فرزندان مقطع راهنمايي فرهنگيان و ساير دانش آموزان قم ناحيه 

 دختران و پسران
 ۲۶۴ ميعاد بني اسد

قم ، اختالل در امالء نويسي ۲آموزان مقاطع سوم و چهارم ابتدايي دخترانه منطقه  تحليل اشكاالت امال دانش عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۶۵ مجيد حكيمي مقدم 

 ۲۶۶ نسرين عروجي ارتباط بين ويژگيهاي شخصيتي و پاي بندي مذهبي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

قم ۲ مقايسه سند مهارگري دختران و پسران دوره راهنمايي ناحيه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۶۷ مدينه خسروي كرين 

قم ۱اثر جنس و راهنماي مقابله اي در اضطراب دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحيه  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۶۸ زهرا شكوري 

ديرقيه عباس آبا اثر اضطراب بر احساس كهتري و افكار خودكار دانشجويان دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۲  ۲۶۹ 
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 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
رابطه بين شخصيت و طرح گونه در دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي مناطق چهارگانه 

 شهر قم
 ۲۷۰ زهرا عاشوري قاضي محله اي

و پيش دانشگاهي شهر قمارتباط بين شخصيت و طرح گونه در دانش آموزان دختر مقطع تحصيلي سوم دبيرستان  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۷۱ فاطمه خردمند 

 ۲۷۲ طيبه محبي ارتباط بين شخصيت و طرح گونه در دانش آموزان دختر مقطع تحصيلي سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي شهر قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

شهر قمدبيرستان و پيش دانشگاهي  ارتباط بين شخصيت و طرح گونه در دانش آموزان دختر مقطع تحصيي سوم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۷۳ فرزانه قاضي 

 ۲۷۴ زهرا زين العابديني رابطه سخت رويي با شيوه هاي مقابله با استرس در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي بخش كهك استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

وجين دانشجويان دانشگاه آموزش عالي قمبررسي كيفيت دلبستي و رابطه آن با صميميت ز عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  
مليحه / صديقه شريفي محمدي

 چراغي
۲۷۵ 

 ۲۷۶ رضا پورصادقي بررسي ميزان رابطه عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه قم حميد رضا وطن خواه ۱۳۸۳

 ۲۷۷ فاطمه گلستاني رابطه ميزان صميميت زوجين داراي تحصيالت باال و زير ديپلم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
بررسي رابطه جنس، رشته تحصيلي و سند مهارگري با احساس كهتري خودكار در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور 

 مركز قم
 ۲۷۸ فرنگيس رسولي پور

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
و پسران دانش آموزان پيش دانشگاهي  بررسي تفاوت بين راهبردهاي مقابله با تنيدگي و كيفيت زندگي دختران

 استان قم
 ۲۷۹ سميه عليزادگان
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 ۲۸۰ زهرا داود آبادي فراهاني بررسي رابطه بين مكان كنترل و راهبردهاي مقابله با استرس در دانشجويان پسر و دختر مجمتع آموزش عالي قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

عادي و استثناييمقايسه اضطراب معلمان  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۸۱ سمانه عباسي اوالمچي 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
 برآورد اعتبار و روايي پرسشنامه كيفيت زندگي

(QOL) 
 و مقايسه آن با پرسسشنامه سالمت عمومي گلدبرگ در بين دانشجويان

 ۲۸۲ سميه سبحاني

 ۲۸۳ سيه كوچه باغيان تاثير اشتغال زنان بر سالمت روان همسرانشان محمد حسين جواهري ۱۳۸۳

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
رابطه تحولي اضطراب، افسردگي، احساس كهتري و افكار خودكار در ميان دانش آموزان دختر مقطع تحصيلي 

شهر تهران ۷و  ۴مناطق   
 ۲۸۴ ربابه نورورزي

راد هنرمند و غيرهنرمندمقايسه سطح سخت رويي رواني با شيوه هاي مقابله با استرس در اف محمد حسين جواهري ۱۳۸۳  ۲۸۵ زينب حسيني 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
مقايسه ويژگيهاي تحصيلي و شغلي ولي ودانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع 

۸۳- ۱۳۸۲راهنمايي شهرستان مالير در سال   
 ۲۸۶ الهام معارفوند

ناشويي،زنان شاغل و خانه دار در شهرستان كاشانمقايسه رضايتمندي ز عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  
اكرم / الهام سادات انتظاري

 واحد زاده زارع
۲۸۷ 

عروقي كليه بيمارستان هاي شهر قم-راههاي مقابله اي در بيماران قلبي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۸۸ سميه حسنعلي زاده 
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در بين خواهران طلبه روزانه و خوابگاهي قمبررسي رابطه اضطراب با كيفيت زندگي  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۸۹ هدي بنكدار 

 ۲۹۰ سميه شريفي بررسي رابطه بين كنترل و راههاي مقابله با استرس با متغيرهاي سن، جنس، تحصيالت، تجرد و تاهل عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

متغيرهاي سن، جنس، تحصيالت، تجرد و تاهلبررسي رابطه بين كنترل و راههاي مقابله با استرس با  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۹۱ سيده نفيسه مرادي محدث 

حميده ورزي/ حوريه نجفي بررسي اثر جنس و سخت رويي بر كيفيت زندگي بين دانشجويان دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۹۲ 

نوع ايمونوگلوبولين هاي سرم تاثر احساس كهتري، افكار خودكار و خوش بيني بر عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۹۳ سهيال آژيراك 

 ۲۹۴ منصوره صدرايي بررسي صميميت زوجين و كيفيت زندگي در بين دانشجويان متاهل دو شهر قم و ساوه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

ان قمبررسي رابطه افسردگي با كيفيت زندگي درين خواهران طلبه روزانه و خوابگاهي است عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۹۵ مرضيه احمدي 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
استان قم با پاسخهاي آنان به  ۲مقطع ابتدايي منطقه ) دختر و پسر(بررسي رابطه اختاللهاي عاطفي دانش آموزان 

 تست گوديناف
 ۲۹۶ معصومه كريمي دولت آبادي

تاهل/با متغيرهاي سن، جنس، تحصيالت و تجرد بررسي رابطه بين كنترل و راههاي مقابله با استرس عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۲۹۷ شيما هيربد 

 ۲۹۸ منصوره اربابي فتاح بررسي و مقايسه بهداشت رواني بين دانشجويان متاهل و مجرد دانشگاه پيام نور قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۳

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳
 بررسي ميزان همبستگي خودشكوفايي و مقياسهاي

M.M.P.L 
وتاه در دانشجويانفرم ك  

 ۲۹۹ علي قيومي نائيني

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


 

 

ازي بغداد آباديهمعصومه ج مقايسه رابطه افكار خودكار و احساس كهتري در ميان دختران و پسران دانش آموز دوره راهنمايي استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۳۰۰ 

داشت رواني دانش آموزان پسر دوره هنرستان فني ساوهبررسي رابطه بين افكار خودكار، احساس كهتري و به عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۳۰۱ مريم فراتي 

ر ازدواج بر بهداشت رواني زنان استان قميتاث عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  ۳۰۲ نرگس حيدري ثابت 

سيدي كيهانيان نرگس مقايسه راههاي مقابله با تنيدگي در دانشجويان سال اول و سال آخر دانشگاه پيام نور عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۳۰۳ 

 ۳۰۴ طيبه حسيني وشنوه نقش هنر بر بهداشت روان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

 ۳۰۵ انعام مروجي طبسي مقايسه افكار خودكار و راهبردهاي مقابله اي طالب و دانشجويان دختر استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز قممقايسه سخت رويي بين دانشجويان  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۳۰۶ اكرم اسماعيلي 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
برآورد اعتبار و روايي مقياسهاي افكار خودكارو احساس كهتري در ميان دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهر 

۸۵-۱۳۸۴كهك در سال تحصيلي   
 ۳۰۷ رضا ماشاالهي

هداشت رواني دانشجويان بومي و غيربومي دانشگاه پيام نورمقايسه وضعيت ب محمد حسين جواهري ۱۳۸۳  ۳۰۸ محمد جواد صالحي مطلق 

 ۳۰۹ اكرم شعباني مقايسه اثر افسردگي بر راهبردهاي مقابله اي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

اي مقابله با تنيدگي و سالمت عمومي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز قمرابطه راهه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  ۳۱۰ معصومه مهدويان 

 ۳۱۱ فاطمه زارع بيدكي مقايسه خالقيت در زنان دانشجو ورزشكار و غير ورزشكار عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
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گيري مذهبي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز قمرابطه راههاي مقابله با تنيدگي و جهت  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳  ۳۱۲ محبوبه ضيايي نسب 

 ۳۱۳ مهري كاظمي راد بررسي رابطه ميزان صميميت زوجين با احساس كهتري و افكار خودكار دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۳

ر خودكار و كيفيت زندگي در ميان مردان و زنان كارمند سطح استان قمبررسي رابطه افكا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  ۳۱۴ زهرا خوش لهجه 

 ۳۱۵ فهيمه عليشاهي بررسي راههاي مقابله اي با استرس بين افراد مبتال به سرطان و افراد سالم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

بدنساز بررسي عوامل شخصيتي مردان ورزشكار، رزمي و عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴ الهه محمدي/ كبري سلماني   ۳۱۶ 

 ۳۱۷ معصومه فراهاني رابطه بهداشت رواني والدين و پيشرفت تحصيلي فرزندان محمد حسين جواهري ۱۳۸۴

 ۳۱۸ حسين خسروخاني مقايسه رابطه بين شخصيت و حرمت خود دانش آموزان در سه مقطع راهنمايي شهرستان آشتيان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

 ۳۱۹ فاطمه محب الرحمان رابطه سخت جاني رواني و مكان كنترل بر روي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان قم محمد حسين جواهري ۱۳۸۴

 ۳۲۰ مريم كريمي بدرآبادي بررسي رابطه افكار خودكار و كيفيت زندگي در ميان مردان و زنان كارمند سطح استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

آقا يوسفيعليرضا  ۱۳۸۳  ۳۲۱ صديقه اهون بررسي رابطه بين سخت رويي و كيفيت زندگي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه چهار استان قم 

 ۳۲۲ زهرا بابايي بررسي رابطه راههاي مقابله با استرس و منبع كنترل در بين دانش آموزان مقطع متوسطه بخش خلجستان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

ضا آقا يوسفيعلير ۱۳۸۳  ۳۲۳ زينب اصغري مقايسه هيجان خواهي و مقابله با استرس بين افراد بزهكار و غيربزهكار استان قم 
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 ۳۲۴ فاطمه بيگدلو بررسي و مقايسه افكار خودكار و احساس كهتري در بيماران قلبي و گوارشي و در افراد سالم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

ابطه افكار خودكار و احساس كهتري در سخت رويي كارمندان استان قمبررسي ر عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  
/ سمانه السادات حسيني نورزاد

 زينب اميني كچوسنگي
۳۲۵ 

ندا حماميان/ مژگان بشري بررسي رابطه بين افكار خودكار، احساس كهتري و مدت زمان پاكي معتادين بهبوديافته در سطح استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  ۳۲۶ 

 ۳۲۷ فرزانه رحيم پور بررسي رابطه افكار خودكار و احساس كهتري در سخت رويي كارمندان استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

 بررسي رابطه شخصيت و رضايت شغلي در معلمان استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
محبوبه / الهام كوزه گران

 حيدري صدر
۳۲۸ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
سند مهارگري و هوش هيجاني با متغيرهاي سن، جنس و مدت تحصيل در دانشگاه، بين دانشجويان پيام  رابطه بين

 نور مركز قم

زهره فيروز  /فاطمه بابايي

مريم يل/عليزاده،  
۳۲۹ 

 نقش افكار خودكار، احساس كهتري، افسردگي بر پيشرفت تحصيلي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
فاطمه يزدي / زهره ابوالحسني

هزاد  
۳۳۰ 

 ۳۳۱ معصومه پناهي شاد بررسي رابطه الگوهاي شخصيتي زن و شوهر بر سازگاري زناشويي آنها در شهرستان كاشان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

مهناز حاج باقري/ فرانك رزاقي راههاي مقابله اي يوگيست ها و غيريوگيست ها عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  ۳۳۲ 

شهر قم ۲و رفتارهاي ضداجتماعي در نمونه اي از دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي ناحيه  نگرش ها عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  ۳۳۳ حميد شريفي 
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 ۳۳۴ ليال عليرضايي مقايسه اضطراب، احساس كهتري و افكار خودكار در بين كارمندان بانكها و بيمارستانهاي شهر قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

باط بين شخصيت و افكار خودكار سالمندان استان قمبررسي ارت عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴ تمرجانه صح   ۳۳۵ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
مقايسه افسردگي احساس كهتري وافكار خودكار بين دانش آموزان داراي مادران شاغل و دانش آموزان داراي 

 مادران غيرشاغل قم
 ۳۳۶ ليال سادات موسوي

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
دكار و احساس كهتري ورسم طرح گونه در دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه نواحي رابطه افكار خو

 يك و چهار
 ۳۳۷ زهره آب خضر

 ۳۳۸ اعظم اكبري مقايسه ميزان صميميت زوجين در زوجهاي با مدت ازدواج باال و پايين عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

ضايت زناشويي و متغيرهايي چون تحصيالت و طول مدت ازدواجرابطه اختالف سني زوجين با ر عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴ محبوبه قنبري/ فاطمه عطايي نيا   ۳۳۹ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
كارمندان دانشگاه پيام نور قم ، كارمندان مخابرات، معلمان و (برآورد صميميت زوجين در بين چهار گروه شغلي

)پزشكان شهر قم  
 ۳۴۰ منير اسحقي

ا يوسفيعليرضا آق ۱۳۸۴ تهران ۱۵رابطه احساس كهتري و افكار خودكار با استفاده مرضي از اينترنت در سطح شهر قم و منطقه   سميه ضيايي/ سميه حسين يزدي   ۳۴۱ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
اعتبار و روايي آزمون احساس كهتري، افكار خودكار افسردگي در ميان دانش آموزان دختر وپسر مناطق 

 چهارگانه قم
 ۳۴۲ الهام ترابيان

 ۳۴۳ مريم كريمي مقايسه اضطراب بين مربيان مهد كودك و معلمان ابتدايي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
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 ۳۴۴ مجيد باقري رابطه ريخت شخصيتي آيزنك با افكار خودكار و احساس كهتري در مدارس راهنمايي پسر شهرستان اراك عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

 بررسي ارتباط بين سند مهارگري، افكار خودكار و احساس كهتري كارمندان بهداشتي درماني استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
فاطمه شاه / حميده اكبر نوذري

 رفعتي
۳۴۵ 

 ۳۴۶ محسن كارخانه تاثير فيلم هاي تخيلي تلويزيون بر كودكان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

فكار خودكار و احساس كهتري در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركر قمبرآورد اعتبار مقياسهاي ا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  ۳۴۷ طاهر دالورزاده آراني 

 ۳۴۸ ام البنين اجاقي رابطه افكار خودكار و احساس كهتري با اضطراب در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

مت رواننقش دين در سال عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  
مجتبي / مهدي محمدي شجاعي

 قارلوقي
۳۴۹ 

 ۳۵۰ فاطمه منصوري بررسي اضطراب، افكار خودكار، احساس كهتري در كارگران شركت شهاب توشه ساوه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

فيعفت يوس/ مريم سليماني رابطه سخت رويي و مقابله با تنيدگي در بين كارمندان شهر قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  ۳۵۱ 

 بررسي اعتياد به اينترنت بين جوانان و نوجوانان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
اكرم سپهري / الهام بهرام نيا

 زاده
۳۵۲ 

 ۳۵۳ نسترن گندمكار ساري بررسي و تطبيق كيفيت زندگي كودكان عقب افتاده آموزش پذير با كودكان عادي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
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 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
ه احساس كهتري و افكار خودكار و بهداشت رواني مادران در دوران بارداري با شاخص هاي رشد و سالمتي رابط

 جنين آنها
 ۳۵۴ فاطمه ناجيان

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
مقطع ( و طالب ) مقطع كارشناسي(بررسي رابطه بين افكار خودكار، احساس كهتري و رفاه شخصي در دانشجويان 

ان قمدر شهرست) سطح دو  
 ۳۵۵ مرتضي برزگر بفرويي

 ۳۵۶ راضيه ولي زاده مقايسه رابطه افكار خودكار و احساس كهتري و افسردگي در ميان خانم هاي كارمند ادارات دولتي قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

 ۳۵۷ سميه شكوه الديني مقايسه بهداشت رواني دانشجويان  پسر و دختر محمد حسين جواهري ۱۳۸۴

رضا آقا يوسفيعلي ۱۳۸۴  ۳۵۸ معصومه صابر ارتباط بين شخصيت و دست نوشته مردان شاغل پاساژ قدس و پاساژ حجت قم 

 ۳۵۹ منيره دهقان مقايسه رابطه افكار خودكار و احساس كهتري با جنس در ميان دانشجويان دختر و پسردانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

ي رابطه احساس كهتري و كيفيت زندگي در بين دانشجويان مقطع متوسط منطقه يك استان قمبررس عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  
زينب / ليال ديزجي/ الهه آرخ

خديجه ميرزايي/ فخاران  
۳۶۰ 

محافظه كاري-رابطه احساس كهتري و افكار خودكار با گرايش سياسي بنيادگرايي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  ۳۶۱ مريم دارستاني فراهاني 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
رابطه بين احساس كهتري و افكار خودكار و هراس اجتماعي و اختالل بدشكلي هراسي با متغيرهاي سن، جنس، 

۴و۲تحصيالت وضعيت تاهل و وضعيت اقتصادي در بين مناطق   
زينب اسدي/ معصومه بختياري  ۳۶۲ 
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 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
و هراس اجتماعي و اختالل بدشكلي هراسي با متغيرهاي سن، جنس،  رابطه بين احساس كهتري و افكار خودكار

۴و۲تحصيالت وضعيت تاهل و وضعيت اقتصادي در بين مناطق   

محبوبه / صديقه حسيني مرام

 عبدي زرين
۳۶۳ 

ن و بيدگلمقايسه ويژگيهاي شخصيتي فرزند ارشد با ساير فرزندان دانشگاههاي پيام نور و كاشان و آرا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  ۳۶۴ جميله لطفي 

 ۳۶۵ صغري قاسمي مقايسه رابطه افسردگي با افكار خودكار و احساس كهتري عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

عروقي، افراد سالم -بررسي افسردگي افكار خودكار، احساس كهتري در بين بيماران گوارشي قلبي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴  ۳۶۶ عطيه حالجي فر 

جواهري محمد حسين ۱۳۸۴ )رشته هاي نقاشي، طراحي، معماري و گرافيك(رابطه سطح خالقيت و اضطراب نهان در دانشجويان    ۳۶۷ آرش صفري 

استان قم%)۵۰تا  ۲۵جانبازان (رابطه استرس با بهزيستي رواني همسران ايثارگران  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۳۶۸ زهرا فراتي 

استان قم ۳شخصي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي ناحيه  برآورد بهزيستي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵ سعيد ابراهيمي/ اكبر شامخي   ۳۶۹ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵
 ۲و جهت گيري مذهبي معلمان مقاطع ابتدايي ناحيه ) منبع كنترل دروني و بيروني(بررسي رابطه سند مهارگري

 قم
 ۳۷۰ رضا ولد خاني

ودكار و احساس كهتري بر افسردگي بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه قم و قنواتاثر افكار خ عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  
مهري / فاطمه سادات حسيني

 دهفروز
۳۷۱ 

عروقي و بيماران مصروع و افراد سالم -مقايسه ميزان افكار خودكار و احساس كهتري در بيماران قلبي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۳۷۲ فاطمه حداد 
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يوسفي عليرضا آقا ۱۳۸۵ )۱۳۸۴-۸۵( رابطه احساس كهتري و افكار خودكار با عزور ملي دانش آموزان مقطع متوسطه استان قم   ۳۷۳ مرضيه فالح 

۱۳۸۴برآورد و اعتبار و روايي مقياس كيفيت زندگي بزرگساالن شهر قم در سال  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵ ه سلمانيزهر/ مهديه بهنام   ۳۷۴ 

 اثر افكار خودكار و احساس كهتري برخالقيت در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵
اشرف / اشرف هاتفي اردكاني

 داستانپور
۳۷۵ 

 ۳۷۶ اسماعيل بياني نظر رابطه افرادي كه با اينترنت كار مي كنند و ميزان افسردگي آنان در سطح استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴

ا آقا يوسفيعليرض ۱۳۸۵ قم ۲مقايسه اثر بلوغ زودرس و بلوغ عادي بر ميزان افسردگي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه    ۳۷۷ مژگان سهل آبادي 

 رابطه بين مهارتهاي كنار آمدن با رضايت شغلي كاركنان داروخانه هاي استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۴
مصطفي / خاتون نظام آبادي

 جاويد
۳۷۸ 

 ۳۷۹ حسن جهاني تاثير محيطهاي بسته بر افسردگي كاركنان ادارات استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵

 ۳۸۰ مريم رحيمي نهوجي بررسي رابطه افكار خودكار و گرايش سياسي بنيادگرايي اصالح طلبي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵

استان قم مقياس بهزيستي شخصي زنان از زندگيشان در عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۳۸۱ مسعود علوي زاده ميالني 

منيره رضايي/ سميه شعبانپور رابطه بين احساس كهتري و افكار خودكار و كيفيت زندگي با متغيرهاي سن، تحصيالت، جنس عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۳۸۲ 
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آزادگان استان قمبررسي رابطه ادراك استرس و افكار خودكار بر بهزيستي شخصي همسران  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  
ليال آينه / نرگس آق ساقلو

 زدايي
۳۸۳ 

 ۳۸۴ فاطمه حيدري ثابت رابطه تحصيالت و سند مهارگذاري با خودكارآمدي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵

كبري هاشمي/ اكرم جهانگيرلو بررسي رابطه احساس درد با افكار خودكار و احساس كهتري عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۳۸۵ 

ضا آقا يوسفيعلير ۱۳۸۵ )تعيين رابطه خالقيت و اضطراب نهان در دانشجويان رشته هاي نقاشي، طراحي، گرافيك، معماري   ۳۸۶ صمد مصيب زاده 

حنانه موسوي/ فهيمه روشن نژاد بررسي رابطه سند مهارگري و بهزيستي شخصي در سالمندان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۳۸۷ 

قم ۲منطقه  ۸۵- ۸۴يستي شخصي دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه سال تحصيلي مقايسه بهز عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۳۸۸ فاطمه باقرزاده 

اكرم وفايي/ زهرا قاسمي ارتباط بين ويژگيهاي نخستين شخصيت و بهزيستي شخصي دانشجويان دانشگاههاي استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۳۸۹ 

و احساس كهتري با بهزيستي شخصي بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي استان قم رابطه افكار خودكار عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۳۹۰ طوبي آقا علي گل 

 ۳۹۱ رقيه مقدسي رابطه افكار خودكار، احساس كهتري و بهزيستي شخصي در ميان زنان و دختران افغانستاني مقيم قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵

سخت رويي و افكار خودكار بر بهزيستي شخصي كاركنان بيمارستان معصويه قمبررسي تاثير  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۳۹۲ راضيه حسيني 

استان قم)شهيد(بررسي رابطه استرس و افكار خودكار بر بهزيستي شخصي همسران ايثارگر عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  
سميه حسين علي / سعيده حسيني

 گل
۳۹۳ 
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ي بين كاركنان پايور رسمي و سربازان وظيفه مشغول به خدمت در نيروي انتظامي قمميزان خودپندار عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۳۹۴ علي اصغر افراز 

دي استان قم ۱۹برآورد سطح بهزيستي شخصي زنان خانه دار منطقه  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  
 /شيما رهبريان/ ه ركعيلجمي

 مونا جاويدفر
۳۹۵ 

يستي شخصي زنان خانه دار سي متري توحيدبرآورد سطح بهز عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  
سميه رجائي / زهرا رسولي نژاد

 پور
۳۹۶ 

 ۳۹۷ مرسم رستمي قمي بررسي رابطه استرس با بهزيستي رواني همسران ايثارگران قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵

ن دختر و پسر دانشگاههاي قم و تهرانتاثير افكار خودكار و نشانه هاي تنيدگي در بهزيستي شخصي دانشجويا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵ ليال سروده/ سارا خيري   ۳۹۸ 

 بررسي رابطه استرس و افكار خودكار با بهزيستي شخصي همسران ايثارگر استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵
سكينه قرباني / معصومه كريمي

 ثانوي
۳۹۹ 

ماهه شهر قم ۱۸تا  ۲اسيون در نوزادان تاثر نوازشگري بر كاهش درد ناشي از واكين عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۴۰۰ افسانه نصرتي 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵
سال كانون اصالح و تربيت استان  ۴-۱۷رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل بين نوجوانان پسر عادي و بزهكار 

 تهران
 ۴۰۱ مژگان موذن

 ۴۰۲ محمد قمي ماني آبادي ارتباط مهارت هاي زندگي با سالمت رواني عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵
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 بررسي رابطه افسردگي و گرايش به مذهب عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵
مجتبي / محمد علي محرابي

 عمويي
۴۰۳ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵
بررسي رابطه بين افكار خودكار، احساس درد ناشي از زايمان و بهزيستي در زنان مراجعه كنند ه به زايشگاه ايزدي 

۱۳۸۵ردين شهر قم در فرو  
 ۴۰۴ مرضيه محمد نجف آبادي

 ۴۰۵ سهيال حاجوي خواجه غياثي مقايسه بهزيستي رواني دانشجويان مونث و مذكر پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵

 ۴۰۶ طيبه جعفري بررسي رابطه ادراك ا سترس و افكار خودكار بر بهزيستي شخصي همسران جانبازان استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵

سمانه عليزاده/ سكينه خيرابي سبكهاي اسنادي و بهزيستي شخصي در زنان و مردان شاغل دولتي در استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵  ۴۰۷ 

 بررسي مقايسه اي عوامل و خصوصيات رواني و اجتماعي زنان زنداني نابهنجار با زنان بهنجار استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
/ زت اهللا ايرانيع/ اصغر موسوي

 ابراهيم پيران عادل
۴۰۸ 

 ۴۰۹ فاطمه رضازاده تاثر افكار خودكار بر احساس درد ناشي از زايمان و بهزيستي شخصي زنان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵
 ۳نطقه رابطه احساس كهتري و افكار خودكار بهزيستي شخصي بين دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه م

 استان قم
 ۴۱۰ فاطمه حضرتي

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵
سند مهارگري با راهبردهاي مقابله اي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مبررسي رابطه جنس، رشته تحصيلي و

 قم
 ۴۱۱ زهره آخوندي
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 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵
ر، روان پريش دروغگو و سن آنها در بين رابطه بين وضعيت تحصيلي و چهار نوع شخصيت برون گرا، روان رنجو

 دانش آموزان پسر نوجوان شهر قم
 ۴۱۲ مهدي احمدي

 رابطه راههاي مقابله با تنيدگي در دانش آموزان با بهزيستي شخصي آنها در دبيرستان هاي كاشان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵
/ جواد غفاريان/ مهدي غزنوي

 مجتبي صفاري
۴۱۳ 

يعليرضا آقا يوسف ۱۳۸۵  ۴۱۴ زينب خواجوند صالحي احساس كهتري، افكار خودكار و بهزيستي شخصي در معتادان گمنام 

مرضيه حجازي/ مريم شهابيان برآورد مقدماتي بهزيستي رواني كودكان پيش دبستاني شهرستان كاشان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۱۵ 

احساس كهتري طالب غيرايرانيرابطه تحولي اضطراب، افكار خودكار و  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  
مريم / منير صباغي قمي

 اسماعيلي
۴۱۶ 

 بررسي رابطه افكار خودكار و احساس كهتري با بهزيستي شخصي در دانشجويان شهرستان كاشان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
فاطمه / فرشته پهلوان زاده

 محمودي
۴۱۷ 

بهزيستي در بين كاركنان ايران خودرو و سايپارابطه نشانه هاي تنيدگي شغلي بر  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  
محبوبه / نرجس جعفري ندوشن

 سلگي رشيدي
۴۱۸ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵
چگونگي شناخت مادران از ميزان عزت نفس در دخترانشان و مقايسه آن با عزت نفس واقعي دخترانشان در مقطع 

 راهنمايي بخش سفيد دشت و علي آباد
 ۴۱۹ مليحه اربابي
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 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
در بين كاركنان كادر درماني بيمارستانهاي رابطه ميان احساس كهتري خودكار و بهزيستي و رضايت زناشويي 

۸۶در سال ) پزشكان، پرستاران، بهياران(استان قم  

/ زهره خدري/ محبوبه كريمي

 مهري مقتصري
۴۲۰ 

شخصي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور قمبررسي رابطه اضطراب با بهزيستي  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  
خديجه علي / معصومه سعادتي

 باباخوش
۴۲۱ 

 ۴۲۲ فاطمه نوري رابطه بهزيستي شخصي با سالمت عمومي دانش آموزان مقطع راهنمايي در شهرستان آران و بيدگل عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۵

ي شغلي و بهزيستي شخصي بين كارمندان اداره دارايي استان قمرابطه بين نشانه تنيدگ عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶ منصوره پويافر/ زهرا اميري   ۴۲۳ 

قم ۴افكار خودكار و جهت گيري مذهبي با بهزيستي شخصي دختران نوجوان ناحيه رابطه  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۲۴ افتخار شهرستاني 

)جنس مونث( استان قم  ۳و  ۱ي شخصي فرهنگيان بررسي رابطه استرس و بهزيست عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  
الهام طالبيان / معصومه فتوحي

 قمي
۴۲۵ 

 رابطه بين كنترل، بهزيستي شخصي دانش آموزان مقطع متوسطه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
مريم / منيزه زال/ زهره ركعي

مريم پورمنصوري/ صفايي نيا  
۴۲۶ 

ا بهزيستي شخصيت كودكان و والدينبررسي رابطه تنيدگي ب عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۲۷ خرالسادات حاج اكبريف 

 ۴۲۸ منصوره ساداتي پژوهش بررسي ميزان كمرويي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رامسر عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶

 ۴۲۹ فاطمه احمدي تبار بررسي رابطه احساس كهتري در بهزيسي اجتماعي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
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رضا آقا يوسفيعلي ۱۳۸۶  ۴۳۰ اقدس سوارپور رابطه ي هوش هيجاني و خالقيت در دانش آموزان مقطع راهنمايي قم 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
بررسي و مقايسه افكار خودكار، احساس كهتري با بهزيستي شخصي در بين بيماران قلبي، صدمه ديده از تصادفات 

 و افراد سالم در سطح استان قم
ژگان علويم/ نفيسه احمدي  ۴۳۱ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
بررسي رابطه افكار خودكار و احساس كهتري با بهزيستي شخصي بين دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر 

 تهران
 ۴۳۲ معارف ترجمان

مه رجب زاده آرانيمعصو بررسي رابطه خودشكوفايي و بهزيستي شخصي در معلمين ابتدائي منطقه آران و بيدگل عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۳۳ 

۸۶رابطه شادكامي و جهت گيري مذهبي در دانشجويان شهرستان كاشان سال  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۳۴ رضا بزرگ 

 ۴۳۵ سيده مينا سيدان جاسبي مقايسه سالمت رواني بانوان ورزشكار و غيرورزشكار شهرستان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶

ورد بهزيستي رواني مهاجرين افغانستاني مقيم قمبرآ عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۳۶ محمد جواد محقق 

 بررسي رابطه اضطراب با بهزيستي شخصي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاههاي استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
منيره / سعيد عاصم آبادي

سميرا بهمن/ فاريابي  
۴۳۷ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
ي تربيتي والدين و مشكالت اجتماعي، مشكالت تفكر و شكايات جسماني دانش آموزان پسر چهارم ارتباط بين سبكها

شهر قم ۴و ۲و پنجم نواحي   

سفانه انصاري / اكرم آزاد فالح

 پور
۴۳۸ 
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 برآورد مقدماتي بهزيستي رواني كودكان پيش دبستاني نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
كلثوم مردي / مريم بختياريان

 قشالقي
۴۳۹ 

 رابطه سند مهارگري و بهزيستي رواني در كارمندان شهرستان كاشان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
حسن زاده  /بوستان افروز

نصرالهي/  جمال  
۴۴۰ 

سند مهارگري و احساس بهزيستيمرابطه بين  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  
مريم بيك / زهره ساريان

 محمدي
۴۴۱ 

 ۴۴۲ مريم فتحي رسكاني بررسي رابطه اضطراب با بهزيستي شخصي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه تهران عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
بررسي رابطه احساس كهتري و افكار خودكار با بهداشت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام  نور 

 مركز قم
 ۴۴۳ مانه شايق نيك نفسس

 ۴۴۴ حميد اكبرنيا بررسي بهزيستي شخصي و اضطراب ميان ورزشكاران فوتباليست و واليباليست ورزشگاه شهيد حيدريان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶

سراجه البط زهرا تاثير افكار خودكار در بهزيستي شخصي دانشجويان دختر دانشگاه تربيت معلم تهران عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۴۵ 

مرضيه حجازي/ ميرم شهابيان برآورد مقدماتي بهزيستي روني كودكان پيش دبستاني شهرستان كاشان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۴۶ 

شهر قم ۲بررسي رابطه بهزيستي شخصي با انگيزه پيشرفت، دردانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحيه  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۴۷ ليال سهيلي راد 

شهرستان قم ۳بررسي ارتباط بين جهت گيري مذهبي با رضايت زناشويي و بهزيستي رواني زوجين منطقه  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷ ثمانه رحمت/آمنه الهامي نيا   ۴۴۸ 
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علي آباد فاطمه زينلي تاثر شادكامي بر كيفيت زندگي مادران دوره پيش دبستاني مهد كودكهاي شهرستان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷  ۴۴۹ 

۸۷-۱۳۸۶رابطه روش هاي مقابله با تنيدگي با بهزيستي رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور قم در سال تحصيلي  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶ اسماء غياثوند/ الهام صفا   ۴۵۰ 

ه قمرابطه بين افكار خودكار و تنيدگي با بهزيستي شخصي در دانشجويان دانشگا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  
/ فرانك چگيني/  فاطمه بيضايي

 نفيسه سادات نوري
۴۵۱ 

۱۳۸۵ 
/ محمد حسن مباركي

 عليرضا آقا يوسفي

بررسي مديريت تصويرپردازي ذهني و تاثير آن در بهبود ارتباط بين مديران عالي و كاركنان مراكز آموزش 

 عالي استان قم
 ۴۵۲ فهيمه سادات موسوي اصل

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
ي رابطه بين نحوه ورود به دانشگاه پيام نور و احساس كهتري افكار خودكار، مسند مهارگري با پيشرفت بررس

 تحصيلي دانشجويان دختر پيام نور
 ۴۵۳ زهرا رضايي فرد

سادات نگهبان فهيمه مقياس بهزيستي شخصي و راههاي مقابله اي در پرسنل اورژانس تهران عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۵۴ 

 بررسي تاثير افكار خودكار، بهداشت رواني مسند مهارگري در پاكي و بهداشت رواني معتادين بهبوديافته عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
شيرين / مريم بشيري دوست

 قرنلي
۴۵۵ 

قم رابطه افكار خودكار، احساس كهتري و بهزيستي شخصي ميان ورزشكاران رزمي كار و بدن ساز در استان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶ نقي بابايي/ سليمي   ۴۵۶ 

ربابه تقوي/ اكرم نقدي بررسي رابطه استرس و بهزيستي رواني بر دانشجويان پيام نور و جامعه الزهرا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۵۷ 
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 بررسي و مقايسه افسردگي و رضايت زناشويي در زنان شاغل و خانه دار شهرستان كاشان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
/ حسني فر/ آباديآشوري نوش 

 زاهدي 
۴۵۸ 

 رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي در زوجهاي مناطق چهارگانه قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
/ رشخوري زاده/ تسخيري

 ميرهاشمي
۴۵۹ 

سورائي/ ميرزائي بررسي رابطه اضطراب و گرايش به مذهب بين نوجوانان دبيرستان هاي استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۶۰ 

فريس آبادي/ مهري بررسي رابطه بهزيستي شخصي مادران با پرخاشگري و افسردگي كودكان مقطع ابتدايي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۶۱ 

 ۴۶۲ علي كريمي لوئي بررسي رابطه بين افكار خودكار و اضطراب امتحان در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه پرديس عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷

 ۴۶۳ مدي متقيان راد بررسي ميزان اضطراب امتحان در دانش آموزان تك والد و غير تك والد مقطع ابتدايي ليرضا آقا يوسفيع ۱۳۸۶

۸۶-۱۳۸۵رابطه افكار خودكار و احساس كهتري با اضطراب دانشجويان دانشگاه پيام نور قم در سال تحصيلي  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۶۴ سهراب محمدي 

ا آقا يوسفيعليرض ۱۳۸۶  
بررسي رابطه خالقيت در تيپ هاي شخصيتي درون گرا، بيرون گرا، روان پريش و روان نژند بين دانش آموزان 

قم ۳دختر دبيرستانهاي منطقه   
 ۴۶۵ انسيه طباخ نژاد

شانبررسي بهزيستي شخصي زنان جلسات معارف اسالمي و روشهاي مقابله اي زنان شهرستان كا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۶۶ زهرا حجازي مقدم 

كودك-رابطه تنيدگي و بهزيستي در نظام والد عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶  ۴۶۷ ساجده ره انجام 
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 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
برآورد رابطه ميان تنيدگي و بهزيستي شخصي مادران با مسند مهارگري و بهزيستي شخصي دختران دبيرستان هاي 

 استان قم
 ۴۶۸ سميه پوربافراني

 ۴۶۹ شهربانو ولي زاده رابطه افسردگي و افكار خودكار با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع تحصيلي شهرستان ريگان بم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۶
ناطق بر بهزيستي رواني نوجوانان دختر در م) خودآگاهي و كنترل خشم(بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي

شهر تهران ۱۸و  ۱۲  

/ اشرفيان/ داودآبادي فراهاني

 ديداري
۴۷۰ 

 ۴۷۱ محبوبه شبانزاده تاثير عزت نفس روي بهزيستي شخصي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷

زيمريم عزي مقايسه تاثير بهزيستي شخصي در ميان پرستاران دو بيمارستان بازرگانان تهران و بيمارستان سينا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷  ۴۷۲ 

 ۴۷۳ مريم محمدي نصير آبادي مقايسه ميزان اضطراب دانشجويان ساكن خوابگاه و غيرساكن خوابگاه استان زنجان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷
بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسط شهر قم با برخي ويژگيهاي 

)تنظيمي- اثربخشي، خود-دخو(شخصيتي آنان   
زارعين  /باقري /ذاكر رضوي  ۴۷۴ 

 ۴۷۵ حكيمه لطفي رابطه اضطراب و احساس كهتري در گويندگان توليد و پخش راديو قم و مقايسه آنها عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷

مريم بهشتي/ يه معنويانس بررسي راههاي مقابله اي با افسردگي در افراد ديابتيك و غير ديابتيك عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷  ۴۷۶ 

اضطراب و افسردگي) بيروني-دروني(بررسي رابطه جهت گيري مذهبي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷ عليزاده/ حيدري/ زواري   ۴۷۷ 
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عالمي/ وفائي رابطه افسردگي وافت تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستان و پيش دانشگاهي منطقه يك تهران عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷  ۴۷۸ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷
رابطه افكار خودكار و بهزيستي شخصي و رضايت شغلي در كاركنان مدارس و موسسات خودگردان افغاني مقيم 

 قم
 ۴۷۹ سكينه رضائي

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷
بررسي مقايسه عادات مطالعه، خودكارآمدي، مكان كنترل و عملكرد تحصيلي در دانشجويان رسمي و فراگير پيام 

رنو  
 ۴۸۰ روح اهللا اسكندري

سال نواحي چهارگانه شهر قم ۴۵-۱۹بررسي رابطه آمادگي براي سو مصرف مواد در افراد مرده  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷ توحيدي نسب/ خزائلي پور   ۴۸۱ 

ستان قمساله شهر جعفريه ا ۴۰-۲۰بررسي رابطه احساس كهتري با بهزيستي رواني در بين افراد  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷ محمد حسيني/ باقري   ۴۸۲ 

يوسفي/ ميرهادي /گائيني بررسي ارتباط جهت گيري دروني و بيروني ديني با سالمت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷  ۴۸۳ 

ساله شهر تهران ۱۹- ۱۴ه هاي هويت با ميزان دلبستگي ايمن در نوجوانان دختر رابطه پايگا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷  ۴۸۴ مريم حسيني انوار 

محمودي /رازقي آقدرسي رابطه احساس كهتري و افكار خودكار با بهزيستي رواني دانش آموزان پسر راهنماي استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷  ۴۸۵ 

دانشگاه پيام نور استان قم با افسردگي بين دانشجويان دختر و پسر) دروني بيروني(رابطه منبع كنترل عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷  ۴۸۶ سميه دهقان 

 ۴۸۷ فاطمه علي نژاد رابطه افكار خودكار، احساس كهتري و بهزيستي رواني در كاركنان بانك هاي استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷
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 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷
اهها آزاد، قم و پيام نور بررسي رابطه جهت گيري مذهبي با سازگاري روان شناختي در بين دانشجويان دانشگ

۸۸-۱۳۸۷استان در سال تحصيلي   
دلجو /فوالدي /منصوري مقدم  ۴۸۸ 

 رابطه سازگاري اجتماعي، عاطفي را رضايت زناشوئي در زوج هاي مناطق عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷
رحيمي  /اربابي /آراسته فرد

 حاجي تقي
۴۸۹ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷
والدين با احساس كهتري و افكار خودكار فرزندان دختر دبيرستان حضرت فاطمه  ارتباط بين سبك هاي تربيتي

شهر قم ۳ناحيه   
 ۴۹۰ راضيه حسيني

رباط كريم از نظر افسردگي، افكار خودكار و بهزيستي رواني ۲مقايسه زنان خانه دار و شاغل ناحيه  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷ سميرا بختياري /فاطمه تال   ۴۹۱ 

ا آقا يوسفيعليرض ۱۳۸۷ اعظم رضوانفر/سميه قاسمي مقايسه احساس كهتري و بهزيستي شخصي والدين كودكان عادي و كودكان استثنائي   ۴۹۲ 

)س(رابطه فشار با راهبردهاي مقابله با تنيدگي و احساس كهتري در خواهران طلبه جامعه الزهرا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷ علوي /ذكري /قلي زاده مقدم   ۴۹۳ 

 ۴۹۴ مليحه چاچي تاثير اختالف سني زوجين در رضايت زناشويي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷
قم در سال  ۱بررسي رابطه بحران هويت و بهداشت رواني دوره نوجواني دانش آموزان پسر دبيرستان ناحيه 

۸۷-۱۳۸۶تحصيلي   
 ۴۹۵ عباس كحالي

ميان رضايت زناشوئي و هوش همسرانارتباط  بررسي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷  ۴۹۶ نادر اختري راد 

 ۴۹۷ نجم السادات كزازي بررسي رابطه جهت گيري مذهبي با بهزيستي رواني دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي تهران عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


 

 

هرستان آران و بيدگلمقايسه شادكامي و بهزيستي رواني زنان شاغل و غيره شاغل ش عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷ صادقي آرائي/ مداحي   ۴۹۸ 

 ۴۹۹ فهيمه سادات نگهبان مقايسه بهزيستي شخصي و راههاي مقابله اي در پرسنل اورژانس تهران عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷

الياسيمحمد مهدي  رابطه كيفيت زندگي و رضايت شغلي در بين كاركنان شعبات بانك سپه شهرستان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷  ۵۰۰ 

مجاهد/ عباسي/ الماسي رابطه افكار خودكار و مهارتهاي مطالعه با عملكرد تحصيلي در دانشجويان كارشناسي دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷  ۵۰۱ 

قم بررسي بهزيستي شخصي و اضطراب ميان ورزشكاران فوتباليست و واليباليست ورزشگاه تختي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷  ۵۰۲ علي يوسفي 

 ۵۰۳ سعيده يوسفي بررسي ارتباط بين جهت گيري مذهبي با رضايت زناشويي منطقه يك شهرستان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷
بررسي مقايسه اي افكار خودكار و احساس كهتري با بهزيستي رواني نوجوانان در مدارس راهنمايي و متوسطه 

وزش و پرورش قممنطقه دو آم  
 ۵۰۴ ندا قاسمي

 ۵۰۵ هاجر آقا قديري كاشي بررسي شادكامي و بهزيستي رواني مادران كودكان عادي با مادران كودكان عقب افتاده ذهني شهرستان كاشان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷

ن دانشگاه پيام نور قمبررسي رابطه مشخصات جمعيت شناختي و ميزان خودشكوفايي در داشجويا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷ سليمي/ وصالي   ۵۰۶ 

۱۳۸۷رابطه باورهاي مذهبي و سالمت رواني در دانشجويان دختر دانشگاههاي قم در سال  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷ يساري فرد/ خالقي   ۵۰۷ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸
ن، معلمان و مديران شهر بررسي مشكالت عاطفي دانش آموزان و معلمان دوره متوسطه از ديدگاه دانش آموزا

۶منطقه _تهران  
 ۵۰۸ ازاده ايزدي
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 ۵۰۹ اكرم علي اكبرزاده آرائي رابطه هوش هيجاني با افكار خودكار عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷

 ۵۱۰ مليحه خانه زاد يزدي بررسي رابطه هوش هيجاني با بهزيستي رواني دانشجويان شهر قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷

ا يوسفيعليرضا آق ۱۳۸۷  ۵۱۱ اكرم دهقاني احمد ابادي بررسي تاثير و رابطه بين رضايت زناشويي با بهزيستي رواني كارمندان متاهل مطبوعات شهر تهران 

 ۵۱۲ حسنيه صالحان حجاب و نقش آن در سالمت روان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۷
راساس مقياس اضطراب كتل در بين دانش آموزان پسر بررسي رابطه بين احساس كهتري و افت تحصيلي ب

 متوسطه شهرستان رباط كريم
جليلي دوست/ نجفي زاده  ۵۱۳ 

 ۵۱۴ طيبه نيكو كالم مطهر رابطه رضايت از زندگي زناشويي و احساس كهتري در بين خانم هاي خانه دار منطقه يك استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸

طه اضطراب با احساس كهتري و افكار خودكار در دانش آموزان دختر دبيرستانيراب عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  ۵۱۵ شهربانو بخشي 

زينب معيني پور/ مريم هابزي بررسي تاثير شيوه هاي فرزندپروري در ويژگي هاي شخصيتي فرزندان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  ۵۱۶ 

كنترل در دانش اموزان پسر مقطع راهنمايي قم بررسي رابطه قضاوت اخالقي با منبع عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹  ۵۱۷ معصومه شيري 

)دبيرستان(تاثر هوش هيجاني بر ميزان سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹ ابوالحسني/ آقاجاني   ۵۱۸ 

ليال جنگجو/ ندمسميه ارج تاثر بهزيستي رواني بر شكل گيري هويت عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹  ۵۱۹ 

 ۵۲۰ مريم غالمحسيني بررسي رابطه رضايت زناشويي با بهزيستي رواني در كاركنان شركت صنعتي ايران خودرو عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹
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)۱۳۸۸مطالعه موردي شهر قم سال (بررسي ميزان تاثيرهوش هيجاني بر رضايت زناشويي در زوجين عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  
 حاجي /فدوي صامتي/ اقاجاني

هزاد  
۵۲۱ 

فائزه وسيمه/ فهيمه علي پور بررسي رابطه خودپنداره با بهزيستي رواني در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹  ۵۲۲ 

نور قم تاثر اموزش خودباوري بر خودشكوفايي، هويت يابي و احساس كهتري در دانشجويان دختر دانشگاه پيام عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹  
/ چگني/ تقدمي صابري/  جانباز

محمد ميرزايي/ زارعي  
۵۲۳ 

 ۵۲۴ حديثه عنايتي برزكي مقايسه راه هاي مقابله اي در مادران داراي كودكان عادي و مادران داري كودكان عقب مانده ذهني در كاشان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹

احساس كهتري با بهزيستي شخصي در بين دانشجويان تربيت معلم استان قمبررسي و مقايسه افكار خودكار،  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  ۵۲۵ مهري كيهاني 

هاشمي/ فتاحي تاثر هوش هيجاني بر سازگاري اجتماعي دانشجويان مقطع كارشناسي شهر قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹  ۵۲۶ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹
از بدن و شكايات پوست و زيبايي در زنان مراجعه كننده  تصوربررسي رابطه خود دوستداري و احساس كهتري با 

 به كلينيك هاي پوست و مو در شهر قم
 ۵۲۷ پروين رحمتي نژاد

 ۵۲۸ حكيمه پرون رابطه رضايت مندي زناشويي بر بهزيستي رواني دانشجويان مذكر و مونث دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸
جهت گيري مذهبي بر شادكامي و سالمت رواني دانشجويان رشته الكترونيك در دانشگاه پويش و شهاب  تاثر

 دانش قم
 ۵۲۹ مريم اوحدي
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 بررسي رابطه هوش هيجاني با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر در مقطع دبيرستان ناحيه در استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹
/ دهقاني فيروز آبادي/ حسيني

ليجال  
۵۳۰ 

 رابطه افكار خودكار و خالقيت عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹
حسيني / طلعتي/ صابري نيا

شموسيان/ بابايي  
۵۳۱ 

 ۵۳۲ معصومه گوهري داناپور رابطه ويژگي هاي شخصيتي در علمكرد تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹
ابطه بين عشق ورزي و كيفيت زندگي با رضايت مندي زناشويي كارمندان شاغل بانك هاي شهرستان كاشان ر

۱۳۸۹سال   
شهره طوطيان/ سميرا رضايي  ۵۳۳ 

نصرالهي/ بهي/ اسماعيلي  رابطه هويت با بلوغ عاطفي و افكار خودكار در دانشجويان دانشگاه پيام نور استان قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  ۵۳۴ 

 ۵۳۵ نيره محمدي بررسي ارتباط بين شادكامي و انگيزش پيشرفت عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸

قم ۴رابطه افكار خودكارو جهت گيري مذهبي در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ناحيه  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  
/ شاهرودي/ نعمتي/ ضوانير

 طيبي زاده
۵۳۶ 

اني و منبع كنترل با مدت پاكي معتاد بهبود يافته انجمن معتادان گمنام در شهرستان كاشانرابطه هوش هيج عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  ۵۳۷ هديه منوري بيدگلي 

ريامير حيد/  مغان لو/ رحمتي تاثر جهت گيري مذهبي و افكار خودكار بر بهزيستي رواني طالب جامعه الزهرا و دانشجويان دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  ۵۳۸ 

فضه يوسف پور/ زهره سعادتي تاثر نوع ورزش بر خودپنداره ، افكار خودكار، افسردگي در زنان ورزشكار عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  ۵۳۹ 
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 ۵۴۰ عبداهللا محمود بررسي راههاي مقابله اي با استرس و افسردگي شغلي در بين كاركنان بانك ملي شهر تهران عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸

 رابطه شادكامي و خودپنداره و بهزيستي رواني در زنان ورزشكار مطلقه و غيرمطلقه در شهرستان قم ليرضا آقا يوسفيع ۱۳۸۸
شيريطن پور / طاهره سليماني

محمد آقاجاني/ عبدالهي  
۵۴۱ 

ييمقايسه افسردگي و بهزيستي رواني معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  ۵۴۲ آسيه آقاجان زاده سقا 

 ۵۴۳ بهزاد سلماني مشكاني رابطه افكار خودكار با اضطراب و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر جعفريه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸

سراسريو هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه )بيروني-دروني(بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  ۵۴۴ معصومه زارعي رنجبر 

 رابطه خالقيت با احساس كهتري و عملكرد تحصيلي در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸
آرزو قاسم / الهام فرحناك

 دماوندي
۵۴۵ 

ان قمرابطه شادكامي و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان دبيرستان مريم است عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  ۵۴۶ اعظم محمدي راز 

 ۵۴۷ اسما وطن پرست مقايسه شغلي بين معلمان مرد و زن شهرستان سيرجان مقطع دبستان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸
با ميزان خالقيت در دانشجويان دانشگاه پيام نور قم ) بيروني-دروني( بررسي رابطه هوش هيجاني و منبع كنترل

۸۸- ۱۳۸۷ل دوم در نيمسا  
 ۵۴۸ سيد علي برقعي

 ۵۴۹ الهام زيرك رابطه بين رضايت از زندگي و رضايت شغلي مردان شاغل قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸
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 رابطه گرايش به مذهب و اضطراب در دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸
/  حيدري/ جعفري/ كرمي

 حيدري
۵۵۰ 

عابد/  الياسيان ورزنه  رابطه افكار خودكار و جهت گيري مذهبي با بهزيستي رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  ۵۵۱ 

مهناز اسدزاده/ زهرا جعفري رابطه شخصيت با مهارتهاي مطالعه در دانشجويان مقطع كارشناسي پيام نور عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸  ۵۵۲ 

بيگدلي/ احمدي اسفيدي رابطه ي راهبردهاي مقابله اي و افسردگي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز قم ليرضا آقا يوسفيع ۱۳۸۸  ۵۵۳ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۸
رابطه جهت گيري مذهبي و شيوه هاي مقابله با تنيدگي با افسردگي در دانشجويان خانم دانشگاه پيام نور استان 

 قم
ويسي بياتي/ ثربيي  ۵۵۴ 

 ۵۵۵ مهرداد دوستي بررسي رابطه هوش هيجاني و عزت نفس افراد عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹

 ۵۵۶ شبنم ميرزايي دولت بررسي رابطه بين مهارتهاي مطالعه با اعتماد به نفس در دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان رباط كريم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹

آقا يوسفيعليرضا  ۱۳۸۹ ساله در مهدهاي كودك شهر قم) ۶و۵(بررسي درامد والدين بر خالقيت كودكان    ۵۵۷ معصومه محققي 

۵۰الي  ۱۳بررسي رابطه خودپنداره و تصوير با وزن در زنان  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹  ۵۵۸ زهره مقدادي 

ويان دختر دانشگاههاي قمبررسي رابطه هوش معنوي و بهزيستي رواني دانشج عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹ غالمي /سيد موسوي   ۵۵۹ 

 ۵۶۰ معصومه صداقت مقايسه احساس كهتري و افكار خودكار بين دو گروه دانش آموزان مقطع متوسطه عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹

ادقيانفهيمه ص رابطه افسردگي با مهارتهاي مطالعه در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹  ۵۶۱ 
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سال دختر و پسر مدارس كاشان ۱۲- ۹بررسي و سنجش اختالالت اضطرابي كودكان  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹  ۵۶۲ مريم محمدي امين 

...اسما آقاجاني و بررسي ميزان تاثير هوش هيجاني بر رضايت زناشويي در زوجين عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹  ۵۶۳ 

هيجاني با رضايتمندي زناشويي كارمندان مراكز بهداشت و درمان كاشانرابطه هوش  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹ سميه اسيدي/فتانه حسيني قانع   ۵۶۴ 

و بودا) با تكيه بر آيات(مقايسه معنويت اسالم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹  ۵۶۵ راحله خاكي راوندي 

استان قم سال ۶۰تا  ۱۵رابطه نوع شخصيت با افسردگي در افراد  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹ مريم همائي/مريم جعفري   ۵۶۶ 

زهرا اسماعيلي /مريم عباسي بررسي رابطه بين هوش هيجاني و عزت نفس در دانشجويان دختر پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۸۹  ۵۶۷ 

با اضطراب طالب حوزه هاي علميه قم) بيروني -دروني(بررسي رابطه جهت گيري مذهبي  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰  ۵۶۸ عصومه طهماسب پورم 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰

منطقه يك شهر ساله در طبقه بندي مفاهيم در چند مهد كودك واقع در ۴-۳و  ۳-۲بررسي مهارت هاي كودكان 

 تهران

 

 ۵۶۹ منيره الياسي

 ۵۷۰ محمد خلجي بررسي رابطه گرايش مذهبي با افسردگي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰

و هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه پيام نور قم) بيروني-دروني(بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰  ۵۷۱ الهه صادقي 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰
بررسي رابطه راهبردهاي مقابله با فشار رواني با هوش هيجاني معلمان زن مقاطع ابتدايي،راهنمايي و متوسطه 

 استان قم
هكيرجبي مقدم ك /آقايي  ۵۷۲ 

 ۵۷۳ نرگس امجدي بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي و هوش در دختران دبيرستاني شهر قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰

 تاثير آواي قرآن كريم بر روي فعاليت قلب و عروق عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰
 /سعيدي /لباسيب  /ابراهيميان

مهدويان /كرماني/كامياب  
۵۷۴ 
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 ۵۷۵ رقيه زينبي دانشگاه ها)دختر و پسر(و رابطه آن با بلوغ اجتماعي در دانشجويان A-B)(بررسي تيپ شخصيتي  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰

 ۵۷۶ اسما كرباليي رابطه بين هوش هيجاني و اضطراب بين دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور قم عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰

و شادكامي در دانشجويان مقطع كارشناسي استان قم) بيروني_دروني(هبيبررسي رابطه جهت گيري مذ عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰  ۵۷۷ معصومه ناصحي مقدم 

۸۹رابطه شادكامي و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه هاي قم سال  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰  ۵۷۸ صديقه حسيني 

)۸۹مشاهده موردي شهر قم سال (زوجينبررسي رابطه اعتماد به نفس در رضايت زناشويي  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰  ۵۷۹ مريم پاكنژاد 

 بررسي ارتباط بين اضطراب و احساس كهتري عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰
حسيني پور  /داودآبادي /توكلي

 شاهيني
۵۸۰ 

قم ۳رابطه افكا ر خودكار و جهت گيري مذهبي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه  عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰  
هاشميان /شادكامي/ريصف

 بيدگلي
۵۸۱ 

با افسردگي) بيروني و دروني(بررسي رابطه ي جهتگيري مذهبي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰  ۵۸۲ زهرا مسرور 

مجنون/ستاره بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و منبع كنترل عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰  ۵۸۳ 

شجويان دختر دانشگاه پيام نور قمبررسي رابطه اضطراب برخالقيت دان عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰ فروزان/اشرفي   ۵۸۴ 

 ۵۸۵ محدثه ابوطالبي رابطه سخت رويي با رضايت شغلي عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰

...و سميه ابراهيمي اثر متون فارسي با الفباي انگليسي كورتيزول بزاق عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰  ۵۸۶ 

ضربان قلب و فشار خون باال و پايين در هنگام شنيدن صداهاي دلخراشثير هيپتونيتزم بر تا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰ ...و اميدي فردمحمد    ۵۸۷ 

 عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰
بررسي تاثر آواي قران كريم و موسيقي پاپ بر مولفه هاي خوني، كوتيزول و سالمت جسم و روان بر دانشجويان 

 دختر
 ۵۸۸ سمانه هاروني
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لعه عوامل موثر بر هم آزاريمطا عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰ يوسفي فرطاهره    ۵۸۹ 

 ۵۹۰ حميده نقدي بررسي تاثير رضايت زناشويي در بهداشت رواني خانواده كارشناسان متاهل شركت ساپكو عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰

...و  يسيده مهوش تراب بررسي تاثير شنيدن اخبار خشونت آميز بر فشار خون و دماي بدن عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰  ۵۹۱ 

 ۵۹۲ زهرا ذوالبين بررسي تاثير مشاهده تصاوير خشونت آميز رسانه اي بر فعاليت قلب و عروق دانشجويان دختر عليرضا آقا يوسفي ۱۳۹۰

 ۵۹۳ فاطمه گرجي تاثير نگرش والدين بر نقاشي كودكان پيش دبستاني مدارس غيرانتفاعي شهرستان بهشهر حسين صادقي ۱۳۹۰
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