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باسمه تعالی

صورتجلسه شورای پژوهشی
دّویي جلسِ ضَرای پژٍّطی داًطکذُ رٍاًطٌاسی رٍز سِ ضٌبِ هَرخ  96/9/28ساػت  9:30صبح با حضَر اػضای
ضَرای پژٍّطی ،در دفتر پژٍّص داًطکذُ برگسار ٍ پس از بررسی ٍ تبادل ًظرً ،تایج بررسی پرٍپَزال ّای داًطجَیاى
کارضٌاسی ارضذ بِ ضرح زیر اػالم ضذ.
تَضیحات

ردیف

ًام خاًَادگی

ًام

ػٌَاى

ٍضؼیت

1

اٍجی

فریال

ٌّجار یابی آزهَى هذیریت احساسات
دیگراى در هَرد داًطجَیاى داًطگاُ
آزاد رٍدّي

تأییذ

2

اٍلیایی ثاًی

ساًاز

ٌّجار یابی پیًَذ ٍالذیٌی فرم هادر رٍی
داًص آهَزاى دختر ٍ پسر دٍرُ دٍم
هتَسطِ ضْر تْراى

تأییذ

3

پاضا زادُ
هرادی

سَسي

ًقص باٍرّای فراضٌاختی ،راّبردّای
کٌترل فکر ٍ ابراز ٍجَد در پیص بیٌی
اضطراب اجتواػی ًَجَاًاى

تأییذ

4

پَر باقری
درگاّی

رقیِ

هقایسِ هیساى بکارگیری هکاًیسهْای
دفاػی برای کاّص احساس گٌاُ هادراى
کَدکاى اٍتیستیک ٍ فلج هغسی هراجؼِ
کٌٌذُ بِ هرکس تَاًبخطی کْریسک
استاى البرز

تأییذ

اػتبار ٍ رٍایی آزهَى ّا
رکر ضَد.

5

خَش خلقی

هرضیِ

اثر ٌّر درهاًی بر سالهت رٍاى کَدکاى
ٍ ًَجَاًاى

رد

هَضَع سادُ است.
هتغیرّای دیگری اضافِ
ضًَذ .سؼی ضَد استاد
راٌّوا از گرٍُ تخصصی
اًتخاب ضَد .زیر ًظر
استاد راٌّوا بازبیٌی ضَد.
تایپ ضذُ تحَیل دادُ
ضَد.

تَصیِ هی ضَد آزهَى را
برای جاهؼِ تْراى
استاًذارد کٌٌذ.
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6

صذقی

هرین

پیص بیٌی ترجیغ هَاد هخذر بر اساس
سبک ّای َّیت ٍ رٍش ّای هقابلِ
ای در هؼتاداى

تأییذ

7

طاّری

ریحاًِ

باٍر بِ دًیای ػادالًِ ٍ بْسیستی
رٍاًطٌاختی در هادراى کَدکاى هبتال بِ
اٍتیسن با هادراى کَدکاى غیر هبتال

تأییذ

8

طْواسبی

فاطوِ

پیص بیٌی رضایت از زًذگی بر اساس
سبک ّای حل تؼارض ٍ تاب آٍری در
کارکٌاى زى باًک اًصار ضْر تْراى

تأییذ

9

فتح پَر

ًذا

ارتباط تَدُ بذًی با افسردگی در بیي
زًاى هیاًسال پس از ّیسترکتَهی

رد

10

قرباًی

الِْ

هقایسِ صفات ضخصیتی ،کوال گرایی
ٍ سخت رٍیی در بیواراى ٍسَاس
فکری-ػولی ٍ بیواراى افسردُ هراجؼِ
کٌٌذُ بِ هراکس درهاًی تْراى

تأییذ

11

هجیذی

ًاّیذ

تذٍیي هذل ساختاری برای پیص بیٌی
گرایص بِ سَء هصرف هَاد در ًَجَاًاى
استاى ّای تْراى ٍ البرز بر اساس
ػولکرد اجرایی ،تٌظین ضٌاختی ّیجاى
ٍ ادراک از سبک فرزًذپرٍری ٍالذیي با
ًقص ٍاسطِ ای خَدضٌاسی اًسجاهی

تأییذ

12

هرادی

ًسریي

رابطِ طرحَار ّای ًاسازگار اٍلیِ ٍ
ادراک سبک ّای تربیتی از ٍالذیي با
گرایص بِ هصرف هَاد در ًَجَاًاى با
ٍالذیي هؼتاد ضْر تْراى

تأییذ

13

ػباسؼلی

یاری

ػلل راًٌذگی (خطن جاُ ای) در بیي
راًٌذگاى تْراى

تأییذ

داًطجَی هقطغ دکتری
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