
 

 

 

 

از  وان علمی و پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سالمت ر گزارش پروژه های

۵۹تا  ۵۹سال   

 

 ردیف عنوان طرح ردیف عنوان طرح

 بررسی ویژگی های روان سنجی ترجمه فارسی

ابزار غربالگری فرایند ضداجتماعی ـ 

RSSDSSAخودگزارشی در میان نوجوانان   

هنجار یابی و بررسی ویژگی های روان  ۲

 سنجی پرسشنامه صفات جامعه ستیزی

نوجوانی فرم کوتاه در نمونه ای از 

(Sـ TPY)نوجوانان ایرانی   

۱ 

ت بر بررسی نقش ویژگیهای ناسازگارانه شخصی

DSD۹میزان گرایش به مصرف مواد   
عهد اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و ت ۴

در نوجوانان مبتال به اختالل وسواس 

  فکری و عملی

۳ 

ارزیابی محتوای اطالعات آنالین فارسی زبان 

مرتبط با حوزه سوء مصرف مواد مخدر: وب 

اشتراک ویدئو آپاراتسایت های و سرویس   

در  بررسی نقش پیش بین سالمت معنوی ۶

سالمت عمومی و سالمت اجتماعی 

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

۵۹ ـ ۵۹سال تحصیلی   

۵ 

یت و بررسی همبستگی صفات و اختالالت شخص 

  میزان ادراک درد گزارش شده
مقایسه فراوانی الگوی مصرف مواد در  ۸

اران به اختالل دوقطبی و بیمبیماران مبتال 

 مبتال به اختالل شخصیت مرزی

۷ 

 بررسی رابطه سالمت جنسی و سالمت معنوی 

 در زنان مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی و

فوق تخصصی روان شناسی و روانپزشکی 

دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان در سال 

۵۹ 

هن تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذ  ۱۱

ی در زنان مبتال  به اختالل اضطراب آگاه

 فراگیر

۹ 
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بررسی میان سالمت معنوی و عزت نفس در 

 نقش واسطه ای تاب آوری دانشجویان دانشگاه

۵۹ـ۵۹ علوم پزشکی ایران  

بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و   ۱۲

مشکالت تنظیم هیجان و سالمت روان در 

 میزان گرایش به جراحی زیبایی

۱۱ 

تقاء روابط بین سبک مقابله ای، سبک زندگی ار 

دهنده سالمت و سیستم بازداری فعالسازی 

 رفتاری با رشد پس از سانحه در مبتالیان به

 سرطان سینه شهر تهران

اثربخشی درمان گروهی هنری بر عالیم   ۱۴

 منفی و واقعیت آزمایی در روابط بیماران

 اسکیزوفرنی در مرکز روزانه احباء

۱۳ 

شد اثرگذاری روابط ابژه و مکانیسم دفاعی بر ر 

 پس از سانحه و ترس از تصویر بدنی در زنان

 نجات یافته از سرطان سینه شهر تهران

ارزیابی مشکالت رفتاری در کودکان   ۱۶

 کاشت حلزون
۱۵ 

 مقایسه بررسی نقش مشکالت روانشناختی

 والدین روی اثر بخشی بازی درمانی بر اختالل

دکانرفتاری کو  

مقایسه ذهنیت های طرحواره ای و  ۱۸

ن رویدادهای آسیب زای زندگی بین بیمارا

 و افراد مذهبی وسواسی با محتوای مذهبی

 فاقد اختالل بالینی

۱۷ 

و رابطه بین مکانیزم دفاعی و سطح تحول ایگ 

با عود در مردان معتاد به مواد افیونی در شهر 

 تهران

بررسی اثربخشی آموزش  مقایسه ۲۱

 مهارتهای معنوی بر کاهش اعتیاد پذیری،

آشفتگی هیجانی و استرس تحصیلی 

 دانشجویان

۱۹ 

انطباق و بررسی ویژگی های روان سنجی  

 تست اعتیاد به اینترنت
 اثربخشی رویکرد چندوجهی دانشجویان ۲۲

ای اسالمی بر عقاید وسوسه انگیز راهبرده

ردی هیجانی و بهزیستی فتنظیم شناختی و 

کنندگان مواد افیونیمصرف   

۲۱ 

ن بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی آزمو 

 ورزش کردن وسواسی بین نوجوانان
 ناتوانی در کنترل حین خوردن و نشانه  ۲۴

ی های روان شناحتی تنظیم هیجان سوگیر

ایایی درونی شده بر کیفیت رندگی روایی و پ  

۲۳ 

قاید بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر ع 

حت وسوسه انگیز آمادگی برای تغییر معتادان ت

 درمان نگهدارنده با متادون

مقایسه نشانگرهای زمانی اعتیاد و به   ۲۶

روز کردن حافظه فعال در سوء مصرف 

 کنندگان مواد با افراد بهنجار

۲۵ 

ی هنجاریابی و بررسی عاملی سیاهه خودگزارش

 خودآسیبی

ی در رابطه معنویت با بهزیستی روانشناخت  ۲۸

ای  سالمندان با در نظر گرفتن نقش واسطه

 خودشکوفایی 

۲۷ 

هنجاریابی ویژگی های روانسنجی برای  

پرسشنامه رفتارهای  PAMDRSارزیابی 

تاری اثربخشی مدیریت استرس شناختی رف  ۳۱

گی در زندگی خودکارآمدی و آشفت بر کیفیت

۲۹ 
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 زنان دارای سرطان پستان اعتیادآور متعدد
نقش الگو و کنترل عوامل محافظت کننده  

 و همسایگان در خانواده، همساالن، مدرسه

 پیش بینی رفتارهای انحرافی نوجوانان 

بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه   ۳۲

 فارسی مقیاس پیامد شوارتز
۳۱ 

 اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود 

 الگوهای تعاملی، تیظیم هیجان و. کارکردهای

یخانواده دارای فرزندان وابسته به مواد افیون  

 مقایسه میزان خودکنترلی و خودکارآمدی  ۳۴

تحصیلی در دانش آموزان عادی و 

 تیزهوش

۳۳ 

ر بررسی رابطه کیفیت خواب و نوموفوبیا د 

هر مشهددانشجویان ش  
اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر   ۳۶

  معنادرمانی بر ابعاد بهزیستی نوجوانان
۳۵ 

بررسی تاثیر توانبخشی شناختی  

ش ( بر حافظه آینده نگر، کاهAocaheR)بسته

 نقایص شناختی و تصمیم گیری پرخطر در

 معتادان وابسته به ماری جوانا

هنجاریابی و بررسی ویژگی های   ۳۸

مقیاس اختالل رسانه های » روانسنجی

«اجتماعی  

۳۷ 

ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی  

 پرسشنامه اختالل اضطراب و اختالل اضطراب

 فراگیر در بیملرلن مبتال به میگرن

 تحلیل مضمونی تجارب نوجوانان از خون  ۴۱

 بازی
۳۹ 

وانسجی هنجاریابی و بررسی ویژگی های ر 

ر پرسشنامه وسواس جبری ارتباطی در افراد د

 رابطه عاطفی

ویژگی های روانسنجی مقیاس واکنش   ۴۲

پذیری هیجانی پرز از طریق هیجانهای 

 مثبت و منفی

۴۱ 

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه  

 اضطراب  ظاهر
مقایسه حساسیت اضطرابی و تنظیم   ۴۴

هیجانی در دانشجویان دارای نشانه های 

و بدشکلی بدن اضطراب اجتماعی  

۴۳ 

 عقاید در مورد پرخوری افراطی:  ویژگی های  

روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه عقاید 

 خوردن

هنجاریابی و بررسی ویژگی های   ۴۶

ی روانسنجی پرسشنامه  سبکهای والدگر

۲ید نظر شده یانگ تجد  

۴۵ 

 بررسی ویژگی های روانسنجی  پرسشنامه 

الن های مدل اجتناب از تغییر در جمعیت بزرگسا

بهنجار و مبتال به اختالل اضطراب فراگیر 

 ایرانی

تی، بررسی و تبیین نقش صفات شخصی ۴۸

ترس از دست دادن، نشانه های هیجانی 

گ )افسردگی، اضطراب و استرس(، فوبین

 سبک های اجتماعی،  مدلسازیو اعتیاد به 

 معادالت ساختاری

۴۷ 

جی دانشجویان بررسی ویژگی های روانسن ۵۱ 

نسخه فارسی مقیاس ترس از دست 

و مقیاس ( SMDMS)دادن

(YPS)فوبینگ  

۴۹ 
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