ثغوَ تؼبلی
د ّاصدُویي جلغَ ؽْسای تخصصی گشٍّ آهْصػ ّ تذصیالت تکویلی
داًؾکذٍ سّاًؾٌبعی ّ ػلْم اجتوبػی سّصپٌج ؽٌجَ هْسر97/09/08
عبػت 14ثب دضْس اػضبی ؽْسای تخصصی گشٍّ ّ تذصیالت
تکویلی دس دفتش سیبعت داًؾکذٍ ثشگضاس ّ پظ اص ثشسعی ّ تجبدل ًظش
ًتبیج ثشسعی ػٌبّیي ّ پشّپْصال اسؽذ ّ دکتشی ثَ ؽشح صیش اػالم ؽذ.
سدیف

ًبم

ًبم
خبًْادگی
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هٌیش

صبدقیبى

2

ًیوب

ُبدّی

3

یبعش

دؽتی

4

عبًبص

هیشصا ػضیضی

5

ًْؽیي

خبلذی

ػٌْاى

ّضؼیت تْضیذبت

اثش ثخؾی آهْصػ ٌُش
ّخْد تؼییي گشی ثش
تبئیذ
افضایؼ ؽبیغتگی ُبی
اجتوبػی ُیجبًی ّکبُؼ
فشعْدگی تذصیلی داًؼ
آهْصاى دّسٍ اثتذائی
پیؼ ثیٌی اضطشاة
ّافغشدگی خْد پٌذاسٍ ّ
تبئیذ
خْد ایذٍ آل دس داًؾجْیبى
داًؾگبٍ آصاد سّدُي
پیؼ ثیٌی اعتش ؽغلی ثش
اعبط تذول پشیؾبًی
تبئیذ
ّخْد تٌظیوی ُیجبًی دس
آتؼ ًؾبًبى
ساثطَ رُي آگبُی ثب
خْؽجیٌی ّثِضیغتی
تبئیذ
سّاًؾٌبختی دس دختشاى
ثی عشپشعت ؽِش تِشاى
هقبیغَ عالهت سّاى افشاد ًیبصثَ
داسای هضاج اّلیَ ّثبًْیَ اصالح
دس صًبى 30تب 50عبلَ
ؽِش تِشاى

تبیپ هْضْع
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لیال

پبسعبًیب

7

صُشا

ًْسّصی

8

فشصاد

ؽکْئی

9

فبئضٍ

دّعتی ًژاد

10

صُشا

اهیي فالح

11

ػلیشضب

گل هذوذ

12

هؼصْهَ

اثشاُیوی

13

عیذٍ صُشا

ؽجبػی

پیؼ ثیٌی سفتبس عبصؽی
ثش اعبط تذول ًبکبهی ّ
ًیوشر ؽخصیت دس داًؼ
آهْصاى دّسٍ دثیشعتبى
کشج
ٌُجبسیبثی آصهْى
اضطشاة ؽیٌبى دس داًؼ
آهْصاى هقطغ دثیشعتبى
ؽِش تِشاى
اثش ثخؾی آصهْى تذلیل
سفتبس ثش ّاثغتگی ّ
صویویت صًبؽْیی ادساک
ؽذٍ
هقبیغَ اثش ثخؾی ثشًبهَ
هذاخلَ هجتٌی ثش طشدْاسٍ
ّ پزیشػ ّ تؼِذ دسهبًی
دس استقبی تبة آّسی عْء
هصشف کٌٌذگبى ثَ هْاد
هخذس
اثش ثخؾی هؼٌْیت دسهبًی
ثش اهیذ ثَ صًذگی ّ ثِجْد
کیفیت صًذگی افشاد ّاثغتَ
ثَ هْاد هخذس
پیؼ ثیٌی ثِضیغتی سّاًی
ثش اعبط تْاًوٌذی ایگْ
ّػالقَ اجتوبػی
داًؾجْیبى داًؾگبٍ آصاد
سّدُي
پیؼ ثیٌی تْاًبیی دل
هغئلَ ّ عبصگبسی
اجتوبػی ثش اعبط ادساک
اص عجک تشثیتی هبدس ثب
هیبًجی گشی ػضت ًفظ
دس داًؼ آهْصاى پغش
هقطغ ایتذائی
اثش ثخؾی هؼٌْیت دسهبًی
گشُّی ثش کبُؼ
اضطشاة داًؾجْیبى

تبئیذ

تبئیذ

تبئیذ

تبئیذ

تبئیذ

تبئیذ

ًیبص ثَ
اصالح

تبئیذ

تؼذاد هتغیش
ُبی ثشّى صا
افضایؼ یبثذ---
تؼذاد هتغیش
ُبی هالک ًوی
تْاًذ ثیؼ اص
هتغیشُبی پیؼ
ثیي ثبؽذ

14

عذش

15

عپیذٍ

16

هشضیَ

17

فبطوَ

18

19

پشیغب

هشین
فبطوَ

20
هٌصْسٍ
21

پیؼ ثیٌی کیفیت خْاة ثش
اعبط ًوشات تٌظین
هٌصْسی
ُیجبًی ّ عجک صًذگی
ساثطَ ثیي هکبًیضم ُبی
غفبس پْس اصل دفبػی ثب کٌتشل خؾن ّ
تٌظین ؽٌبختی ُیجبًی دس
صًبى ّ هشداى هطلقَ
پیؼ ثیٌی سفتبسُبی خْد
آعیت سعبى ثش اعبط
سعْلی آرسی عجکِبی فشصًذ پشّسی
ّعالهت سّاى دس
خْاساًی
ًْجْاًبى دختش دّسٍ
هتْعطَ
پیؼ ثیٌی اًگیضػ
پیؾشفت ثشاعبط پبیجٌذی
ثَ اسصؽِبی اخالقی
سّؽي
ّهغئْلیت پزیشی داًؼ
آهْصاى دختش دّسٍ دّم
پیؼ ثیٌی صویویت
صًبؽْیی ثشاعبط
تذصیالت ّ جِت گیشی
هزُجی ثب هیبًجیگشی
کشهی
ثخؾؼ دس صًبى هتبُل
کلیَ صًبى هتبُل هشاجؼَ
ثَ هشکض صیجبیی دس ؽِش
پشدیظ دس عبل
1397تؾکیل هیؾْد
ػلی ػغگشی پیؼ ثیٌی دسد دس ثیوبساى
هضهي ثش اعبط تٌظین
صهبًی
ؽٌبختی ُیجبى ّعجکِبی
دلجغتگی
پیؼ ثیٌی عْء هصشف
عبتکیي
هْاد هخذس ثش اعبط
ثبّسُبی دیٌی ّ عبختبس
اًگیضؽی دس داًؾجْیبى
هقبیغَ عبختبس خبًْادٍ ّ
پشُیض کبس
سفتبسُبی پش خطش دس
کٌَِ اّغبص
افشاد ثب ّثذّى عْء
هصشف هْاد

تبئیذ
تبئیذ

تبئیذ

تبئیذ

ًیبص ثَ
اصالح

تبئیذ

تبئیذ

تبئیذ

اصالح
هْضْع

22

کبهشاى

ادوذی

23

خذیجَ

ًْسّصی

24

عبًبص

خذادّعت

ؽِشام

خشاصی

پیؼ ثیٌی آهبدگی ثَ اػتیبد ------------
ثش اعبط عیغتین ُبی
هغضی -سفتبسی ُ ،یجبًی
خْاُی،دوبیت اجتوبػی
ادساک ؽذٍ ً،بگْئی خلقی
ُّْػ هؼٌْی
-----------

25

26

هلیذَ

طبلجی اهشایی

تذّیي ّطشادی ثشًبهَ
آهْصػ یْگب دسهبًی
هجتٌی ثش رُي آگبُی
ّثشعی اثش ثخؾی آى ثش
اضطشاة ،افغشدگی
دس داًؼ آهْصاى دختش
ًیبص ثَ
کبس آهذی جلغَ ُبی
اصالح
سّاى-آهْصؽی هجتٌی
الگْی اثش ثخؾی الغْى
ثش ثبّسُبی استجبطی
عجکِبی دلجغتگی
ّتؼبسضِبی صًبؽْیی دس
افشاد دس هؼشض طالق
ػبطفی
ًیبص ثَ
اسصیبثی ؽیْع ّ ُوجغتَ
ُبی ػالئن اختالل اعتشط اصالح
پظ اص عبًذَ دس هشداى
هجتال ثَ اختالالت هصشف
هْاد هشاجؼَ کٌٌذٍ ثَ
هشاکض کبُؼ آعیت اػتیبد
تِشاى
هذل یبثی عبختبسی استجبط ًیبص ثَ
اصالح
هْلفَ ُبی عجک صًذگی
استقبء دٌُذٍ عالهت ّتبة
آّسی تذصیلی ثب ػولکشد
تذصیلی ّکفبیت اجتوبػی
داًؾجْیبى داًؾگبٍ ػلْم
پضؽکی هبصًذساى

هجبًی ًظشی
ّپژُّؾی
ػٌْاى – ثیبى
هغئلَ دس یک
صفذَ –تذّیي
اُذاف ّ تشعین
الگْ
هجبًی ًظشی
ّپژُّؾی –
ثیبى هغئلَ دس
یک صفذَ---
تذّیي اُذاف
ّتشعین الگْ
هٌبثغ ثش APA
اعبط

پیؾٌِبد هیؾْد
ػٌْاى ّاضخ
تش ؽْد ػٌْاى
هجِن اعت

ػولکشد
تذصیلی
ًویتْاًذ ثَ
ػٌْاى هتغیش
هیبًجی ثشسعی
ؽْد اصالدبت
ثب تبئیذ اعتبد
ساٌُوبّهؾبّس

27

هِذی

هذوذی

28

ػجذالوجیذ

تقی ًیبسهی

29

فبطوَ

هذوذی اصل

30

عبهیَ

فخبسی ًژاد

31

هشضیَ

لشًی

الِبم

اثشاُیوی

32

هقبیغَ اختالالت ػولکشد
جٌغی ّگشایؼ ثَ
سفتبسُبی پش خطش جٌغی
دس هؼتبدیي عْء هْاد
هخذس ّ هْاد هذشک
آهفیتبهیي

تبئیذ

پیؼ ثیٌی گشایؼ ثَ
فضبی هجبصی ثش اعبط
تبئیذ
عجک صًذگی ًّبگْیی
ُیجبًی دس داًؼ آهْصاى
اثش ثخؾی آهْصػ
فشصًذپشّسی هجتٌی
تبئیذ
ثشپزیشػ ّتؼِذ ثش هیضاى
اعتشط هبدساى کْدکبى
صیش  6عبل
هقبیغَ اثش ثخؾی یْگب ثب
آهْصػ اجشایی هجتٌی ثش
هذل ؽٌبختی سفتبسثش
تبئیذ
دبفظَ فؼبل ّاًؼطبف
پزیشی ؽٌبختیذاًؼ آهْصاى
دختش تِشاى
الگْی عبختبسی پیؼ ثیٌی
قبػذکی ثش اعبط
تبئیذ
فشایٌذُبی خبًْادٍ ّعجک
صًذگی ثب هیبًجی گشی
خْدپٌذاسٍ جٌغی
-------پیؼ ثیٌی سضبیت
صًبؽْیی ثشاعبط
طشدْاسٍ ُبی ًب عبصگبس
اّلیَ هِبست تٌظین ُیجبى
ّ ُْػ ُیجبًی ثب هیبًجی
گشی تبة آّسی

هجبًی ًظشی
ّپژُّؼ
ػٌْاى ُوشاٍ ثب
یک صفذَ ثیبى
هغئلَ-تذّیي
اُذاف ّتشعین
الگْ

