تظوَ تؼالی
()16
ػاًشدُویي خلظَ تخــی گزٍّ ُا ّػْرای تسـیالت تکویلی داًؼکذٍ رّاى ػٌاطی ّ
ػلْم اختواػی تا زضْر اػضای هستزم ػْرا ی گزُّای رّاى ػٌاطی رّس پٌح ػٌثَ
هْرش 97/ 10/ 12طاػت 11در دفتز ریاطت هستزم داًؼکذٍ تزگشار ػذ ّپض اس تسث
ّتثادل ًظزً،تایح ػٌاّیي ّپزّپْسالِای کارػٌاطی ارػذ ّدکتزی تَ ػزذ سیز اػالم ػذ.
ردیف ًام

وام خاوُادگی

هْضْع

1

هلیسَ

عالثی

2

طالی

کْػا

فزساًَ

ساد ػیز پیغ تیٌی رفتار اخاللی تز اطاص
طاختار اًگیشػی ّ راُکار هماتلَ
هذُثی تا هیاًدیگزی تْاسى خْدُا
اؿالذ هذل هفِْهی تایپ ػْد-
همذص ػلی راتغَ کارکزد خاًْادٍ،طثکِای
هْضْع در هذل طثکِای ُْیت
ُْیت ّّیژگیِای
طاسٍ لاتل خوغ ًیظت
خوؼیتی(هثل:طي،خٌضّ،ضؼیت
اختواػی-التـادی،هذت اسدّاج
ّتؼذاد فزسًذاى)تا رضایت سًاػْیی
تا هیاًدیگزی تاب آّری

3
4

ػیوا

هذل یاتی طاختاری ارتثاط هْلفَ
ُای طثک سًذگی ارتماء دٌُذٍ
طالهت ّ تاب آّری تا طاسگاری
تسـیلی ّکفایت اختواػی
داًؼدْیاى داًؼگاٍ ػلْم پشػکی
هاسًذراى
پیغ تیٌی ّضؼیت طیظتن ایوٌی اس
عزیك ػیٍْ ُای هماتلَ تا اطتزص ّ
اتزاس ّخْد تا هیاًدیگزی هکاًظن
ُای دفاػی در تیواراى هثتال تَ
طزعاى پظتاى

ّضؼیت تْضیسات
تائیذ

اؿالذ تَ خای اسعزیك تز
هْضْع اطاص ًْػتَ ػْد-
هکاًظن ُای دفاػی تَ
ؿْرت دّ هتغیزًِفتَ
طاسگاراًَ ّ
ًاطاسگاراًَ همایظَ
ػْد-هذل تایپ ػْد-
اُذاف ًْػتَ ػْد
فزم الف ّ فزم ػوارٍ 3
تائیذ
تٌذ 45تؼِذ آّردٍ ػْد

5

6

7

8

10

11

12

خلیل پْر اثز تخؼی ؿلر ّآهْسع اختواػی-
تیتا
ػاعفی ُوکاراًَ تز کاُغ للذری
ّافشایغ هِارت ُای زل هظالَ ّ
خْد آگاُی ًْخْاى
پیغ تیٌی آهادگی تَ اػتیاد
کاهزاى ازوذی
درداًؼدْیاى تز اطاص طیظتن ُای
هغشی –رفتاری ُ،یداى خْاُی
،زوایت اختواػی ادراک ػذٍ
ً،اگْیی خلمی ُّْع هؼٌْی
هالذ ًْ همایظَ اثز تخؼی هؼاّرٍ اًگیشػی
طسز
ّآهْسع هِارتِای فزا ػٌاخت تز
کٌذی
کاُغ اُوال کاری ّاطتزص
تسـیلی ّافشایغ تِشیظتی
رّاًؼٌاختی دختزاى داًغ آهْساى
دّرٍ هتْطغَ اّل
پیغ تیٌی ّاتظتگی تَ ػثکَ ُای
پزّیي ػزتی
اختواػی هداسی تز اطاص ًارطایی
ُیداًی ،طثکِای دلثظتگی ّ
تِشیظتی رّاى ػٌاخی تا هیاًدیگزی
ازظاص تٌِایی
طاًاس خذا دّطت کار آهذی خلظَ ُای رّاى-آهْسػی
هثتٌی تز الگْی گؼتاّری الظْى تز
تاّرُای ارتثاعی طثک ُای
دلثظتگی تؼارف سًاػْیی در
افزاددرهؼزف عالق ػاعفی
اػظن کؼاّرسی همایظَ اثز آهْسع هِارتِای هؼٌْی
ّ هِارتِای ػٌاختی-اختواػی تز
افشایغ هِارتِای اختواػی -ػاعفی
،خِت گیزی هثثت ًظثت تَ هذرطَ
ّکاُغ پزخاػگزی در داًغ آهشاى
دّرٍ اتتذایی
ارائً مذل ساختاری تزای پیش تیىی گزایش تً
زؼوت الَ ازوذی
سُء مصزف مُاد َخُدکشی تز اساس َیژگی
ٌای شخصیتی َ اوسجام ٌُیت تا میاوجیگزی
معىُیت تیه داوش آمُسان پسز دَري دَم
متُسطً دتیز ستان ٌای شٍزستان کزج

تائیذ

اؿالذ

تائیذ

اؿالذ
هْضْع

تائیذ

تائیذ

تائیذ

الگْ ارائَ ػْد-
اؿالزات تایپ ػْد

13

هارال

ػلوی ًیا

14

فاعوَ

درخؼاًی

15

ًیلْفز

هزادیاى
ػٌثزاى

16

هِزًْع ًخؼی

17

هٌـْرٍ ًیکخْاٍ

18

طپیذٍ

فزُْدی

19

زظٌا

ًْرتخغ

20

آسادٍ

اهیزی
اهزایی

21

پاًیا

ػاسم ًیا

اثز تخؼی ٌُز درهاًی تز پایَ ًماػی تائیذ
درهاًی در کاُغ ًؼاًگاى افظزدگی
ّاضغزاب ّ تِثْد کیفیت سًذگی
طالوٌذاى تاالی  65طال
تائیذ
پیغ تیٌی طغر تؼِذ طاسهاًی تز
اطاص خْد کار آهذی ّفضای
طاسهاًی در کارکٌاى طاسهاى تزًاهَ
ّ تْدخَ اطتاى تِزاى
تائیذ تا
همایظَ ػادکاهی ّاهیذّاری در
اؿالذ
طاکٌاى ػِزُای تی ُْیت ّ
هْضْع
ػِزُای تا ُْیت تز اطاص هتغیز
ُای خوؼیتی
پیغ تیٌی هیشاى دلثظتگی ػغلی تز
اطاص طثک رُثزی ّرّاتظ تیي
فزدی کارکٌاى ػز کت ًفت
همایظَ تاثیز تاسی درهاًی ،لـَ
درهاًی ًّْرّ فیذ تک تز تِثْد
اختالل یادگیزی خاؽ در داًغ
آهْساى اتتذایی ػِزطتاى ّراهیي
راتغَ خْد آػکار طاسی ّ ؿویویت
تا زظاطیت تیي فزدی در داًؼدْیاى
سى داًؼگاٍ آساد اطالهی رّدُي
پیغ تیٌی گزایغ تَ هـزف طیگار
تز اطاص ًوزات تٌظین ُیداى ،خْ
خاًْادٍ ّ هتغیزُای خوؼیتی
اثز تخؼی هِارتِای ارتثاعی تز
طاسگاری اختواػی ّ تِثْد رّاتظ
ّالذ-فزسًذی در دختزاى فزاری
پیغ تیٌی ازتوال خیاًت تز اطاص
خْد ػیفتگی ّ هیشاى اطتفادٍ اس
ػثکَ ُای اختواػی در سّخیي
هتاُل

تزرطی زذف ػْد

تَ خای تی ُْیت تا
ػِزُای تا ُْیت –تی
ُْیت ّ ػِزُای تا
ُْیت ًْػتَ ػْد-
همیاص ُْیت ػِزی
هؼزفی ًؼذٍ اطت
رّاتظ تیي فزدی در
کارکٌاى ػزکت ًفت

تائیذ تا
اؿالذ
هْضْع
ًْع تاسی درهاًی در
تائیذ تا
اؿالذ پزّپْسال دلیما هؼخؾ
ػْد
تائیذ
تائیذ
تائیذ
تائیذ

22

ػِزام

خزاسی ُا

23

پْراى

طزلک

24

ًْػیي

خالذی

25

سُزا

ػظگزی

26

طزاب

ازیائی

27

طاهزٍ

سارع

28

فاعوَ

کاظوی

راتغَ تیي ػالئن اختالل اطتزص پض تائیذ
اس طاًسَ تا الگْی هـزف هْاد
ّػذت اػتیاد در هزداى هزاخؼَ
کٌٌذٍ تَ هزاکش کاُغ آطیة اػتیاد
تِزات
اؿالذ تا تْخَ تَ ّیژگیِای
ارتثاط ّیژگیِای ػخـیتی ّ
هْضْع خاهؼَ طالِای تذاّم
طثکِای ُْیتی تا تذاّم سًذگی
سًذگی دارای ّاریاًض
سًاػْیی
هسذّد اطت لذا یافتَ
ُای پژُّغ را تَ
هخاعزٍ هی اًذاسد
پیؼٌِاد هیؼْد سیز ًظز
اطتاد هستزم تَ خای
تذاّم سًذگی سًاػْیی
هتغیز دیگزی اًتخاب
ػْد یا خاهؼَ تغیز یاتذ
تاثیز اختالل در عثغ اّلیَ ّثاًْیَ تز اؿالذ هْاردی کَ در تخغ
فزضیَ ُا –رّع
هیشاى طالهت رّاى
تسمیك-خاهؼَ آهاری-
سًاى30تا50طالَ ػِز تِزاى
رّع تدشیَ ّ تسلیل
گفتَ ػذٍ اطت ارائَ
ػْد
پیغ تیٌی دلشدگی سًاػْیی تز اطاص تائیذ
طزهایَ رّاى ػٌاختی ّتاّرُای
اطاطی در سًاى هتاُل هزاخؼَ کٌٌذٍ
تَ خاًَ ُای طالهت
هْضْع
تزرطی تاثیز عثیؼت درهاًی (اکْ
اؿالذ
تزاپی)تز کاُغ اضغزاب کْدکاى
ػْد
6تا12طال
اتتذا حافظً اس مُضُع خذف
اؿالذ
اثز تخؼی درهاى فزا ػٌاخت تز
شُد-عىُان تً صُرت خالصً
تِثْد زافظَ آیٌذٍ ًگز –گذػتَ
هْضْع تً صُرت سیز آَردي شُد-تاثیز
ًگز،کْتاٍ هذت-تلٌذ هذت ّفزد
درمان فزا شىاخت تز تٍثُد
حافظً تیماران مثتال تً مُلتیپل
هسْر –پیزاهْى هسْر در تیواراى
اسکلز َسیس
هثتال هْلتیپل اطکلزّیض
تائیذ
پیغ تیٌی رضایت سًاػْیی تز

کْاکثی

اطاص تـْر اس خْد ّ الگُْای
ارتثا عی
پیغ تیٌی گزایغ تَ طْء هـزف
هْاد تز اطاص طاختار اًگیشػی
اًغثالی ّغیز اًغثالی تا هیاًدیگزی
ادراک زوایت اختواػی در
داًؼدْیاى داًؼگاٍ آساد اطالهی
رّدُي
همایظَ طغر تسول فؼار ّ تٌظین
ُیداًی در هادراى کْدکاى دارای
اختالل ػاعفی رفتاری تا هادراى
کْدکاى ػادی
تثیي اًگیشع تسـیلی تز اطاص
اًگیشع درًّی ّ تیزًّی رػتَ
تسـیلی داًؼدْیاى داًؼگاٍ آساد
اطالهی ّازذ رّدُي
راتغَ توایش یافتگی خْد ّ ادراک
هؼٌای سًذگی تا هیشاى تؼِذ پذیزی
هزداى هتاُل تیي 25تا45طال هٌغمَ
یک تِزاى
رضایت سًاػْیی ّاهیذ سًاى
ّهزداى تز زظة ًْع اسدّاج

29

هسوذ
رضا

لغفی

30

طارا

هیِي
پزطت

31

تِزام

ػداػی

32

فاعوَ

زظیي
هزدی

33

فاِئمَ

طثساًی
پْر

34

الگْی تثیي یادگیزی خْد تٌظین تز
هثیي
دیثا
اطاص ادراک اس طثکِای تزتیتی
رٌُی
ّالذیي تا هیاًدیگزی تٌظین ُیداًات
در داًؼدْیاى
کاظوی فز پیغ تیٌی اػتیاد تَ ایٌتزًت در
رضا
ًْخْاًاى تز اطاص ّیژگی ُای
ػخـیت ّهکاًظین ُای دفاػی
پیغ تیٌی تؼارف سًاػْیی تز
ػزّیي یشداى
اطاص اًؼغاف پذیزی رّاى ػٌاختی
ّطثک سًذگی
تاثیز آهْسع ُای تلٌذ هذت
ػاعفَ ػادهاى

35

36

37

تائیذ

تائیذ

اؿالذ
ػٌْاى

اًگیشٍ تسـیلی خْد
دارای دّ تؼذ درًّی
ّتیزًّی اطت

تائیذ تا
اؿالذ
ػٌْاى

خْد اّلی زذف ػْد-
توایش یافتگی خْد
اضافَ ػْد

تائیذ تا
اؿالذ
ػٌْاى
تائیذ تا
اؿالذ
ػٌْاى

تدای اهیذّاری ،اهیذ
ًْػتَ ػْد
تْاًایی زذف ػْد

تائیذ
تائیذ
تائیذ

کلوَ تزرطی اس ػٌْاى

فز

38

هسوذ
خْاد

زظیي
سادٍ

39

فاعوَ

کزهی

40

رلیَ

لیذری

41

ػثذالن
خیذ

تمی
ًیارهی

42

سُزا

افتخاری

43

اکثز

تسزی
ًظاس

تْاًوذطاسی تز تؼِذ طاسهاًی
ّخاللیت ػغلی در هذیزاى خذهات
پض اس فزّع ایزاى خْدرّ
تزرطی ریخت ػٌاطی ّاتؼادی
چٌذاس ّیژگی ُای ػخـیتی ػوالی
ُای ایزاى
همایظَ خْد تٌظیوی ُیداًی،خْد
تاّری ّاهٌیت رّاًی در دختزاى
تست زوایت کویتَ اهذاد دختزاى همین
در تِشیظتی ّدختزاى خاًْادٍ ُای
ػادی
همایظَ اثز تخؼی گزٍّ ُای ُویاری
دردرهاى اػتیاد
پیغ تیٌی گزایغ تَ فضای هداسی
تز اطاص طثک سًذگی ًّاگْیی
ُیداًی داًغ آهْساى
پیغ تیٌی اًگیشع پیؼزفت تز اطاص
ّیژگی ُای خوؼیت ػٌاختی ّ
ّیژگی ُای ػخـیتی ّالذیي تا ًمغ
هیاًدیگزی خِت گیزی ُذف
درداًغ آهْساى

ٌُدار یاتی پزطؼٌاهَ کٌتزل
اضغزابACQتزرّی داًؼدْیاى
داًؼگاٍ آساد اطالهی ّازذ رّدُي

زذف ػْد
تائیذ
تائیذ

تائیذ
تائیذ
تااؿالذ
ػٌْاى
تائیذ

تائیذ

تا تُجً تً مذل پیشىٍاد میشُد
فزضیً ٌا تکمیل شُد-پیشىٍاد
میشُد چىذ مُرد اس َیژگی ٌای
شخصیتی اوتخاب شُوذ—
َیژگی شخصیتی تً صُرت یک
متغیز وٍفتً ومی تُاوذ مطالعً
شُد چُن وشاوگزی آن قاتل
تزکیة ویست-در عىُان التیه تً
جای motivatio-of
progrssکلمً
َachivementmotivatinتً
جای کلمً ---parental
panentsوُشتً شُدَ
تجایtraitsکلمًَcharacters
تجایtargetکلمًGoalوُشتً
شُد

