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داًؾگبُ هحل تحصیل

عَاثق تحصیلی
دیپلن علَم اًغبًی 5735

دثیزعتبى داًؼ ثجٌَرد

کبرؽٌبعی رٍاًؾٌبعی ثبلیٌی 5732

داًؾگبُ ؽیزاس

کبرؽٌبعی ارؽذ هؾبٍرُ 5734

داًؾگبُ عالهِ طجبطجبیی

دکتزی هؾبٍرُ خبًَادُ 5757

داًؾگبُ  UMهبلشی

عَاثق تذریظ
داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ثجٌَرد اس عبل 5735تبکٌَى در هقطع کبرؽٌبعی ٍ کبرؽٌبعی
ارؽذ ؽبهل درٍط  6رٍاًؾٌبعی عوَهی ،هؾبٍرُ خبًَادُ  ،اصَل ٍ فٌَى هؾبٍرُ  ،رٍاًؾٌبعی
تزثیتی ،رٍاًؾٌبعی اجتوبعی  ،رٍاًؾٌبعی کَدکبى اعتثٌبیی ،اًگیشػ در یبدگیزی ،هتَى
تخصصی رٍاًؾٌبعی ،هؾبٍرُ گزٍّی  ،رٍػ تحقیق ،رٍاثط اًغبًی در آهَسؽگبّْبً ،ظزیِ
ّبی هؾبٍرُ ٍ رٍاًذرهبًی ،آعیجْبی اجتوبعی،
داًؾگبُ دٍلتی ثجٌَرد اس عبل 5744تبکٌَى در هقطع کبرؽٌبعی ٍ کبرؽٌبعی ارؽذ ؽبهل
درٍط  6هؾبٍرُ خبًَادُ  ،هتَى تخصصی در هؾبٍرُ ،هؾبٍرُ گزٍّی  ،هؾبٍرُ اسدٍاج،

هؾبٍرُ ًَتَاًی ،هؾبٍرُ ؽغلی ،کبرثزد آسهًَْب در رٍاًؾٌبعی ٍ هؾبٍرُ،
داًؾگبُ پیبم ًَر ٍاحذ ثجٌَرد اس عبل 5744تبکٌَى ؽبهل درٍط  6اصَل ٍ فٌَى هؾبٍرُ ،
رٍاًؾٌبعی اعتیبدً ،ظزیِ ّبی هؾبٍرُ ٍ رٍاًذرهبًی ،آعیت ؽٌبعی رٍاًی  ،5آعیت ؽٌبعی
رٍاًی  ،2عویٌبرد رٍاًؾٌبعی ،
هزکش آهَسػ علوی کبرثزدی عبسهبى ثْشیغتی اس عبل 5744تبکٌَى ؽبهل درٍط  6رٍاًؾٌبعی
عوَهی ،هؾبٍرُ خبًَادُ  ،اصَل ٍ فٌَى هؾبٍرُ  ،رٍاًؾٌبعی اجتوبعی  ،هتَى تخصصی
رٍاًؾٌبعی ، ،رٍػ تحقیق ،آعیجْبی اجتوبعی ،هْبرتْبی سًذگی،

عَاثق اجزایی
رئیظ کلیٌیک درهبى اعتیبد ؽْزعتبى ثجٌَرد اس عبل 5734تب 5747
رئیظ اٍرصاًظ اجتوبعی ؽْزعتبى ثجٌَرد اس عبل 5735تب 5747
هعبٍى ادارُ ثْشیغتی ؽْزعتبى ثجٌَرد اس عبل 5747تب 5747
عزپزعت ادارُ ثْشیغتی ؽْزعتبى ثجٌَرد عبل 5747
کبرؽٌبط هغئَل آعیجْبی اجتوبعی عبسهبى ثْشیغتی خزاعبى ؽوبلی اس عبل 5740تب 5742
هعبًٍت اهَر اجتوبعی عبسهبى ثْشیغتی خزاعبى ؽوبلی عبل 5742
هذیز گزٍُ آهَسؽی هَعغِ آهَسػ علوی کبرثزدی عبسهبى ثْشیغتی خزاعبى ؽوبلی اس عبل
5744تب 5755
رییظ هَعغِ آهَسػ علوی کبرثزدی عبسهبى ثْشیغتی خزاعبى ؽوبلی اس عبل  5755تب 5752
هعبًٍت آهَسؽی ٍ پضٍّؾی داًؾگبُ پیبم ًَراس عبل  5752تب کٌَى
عضَ عبسهبى ًظبم رٍاى ؽٌبعی ٍ هؾبٍرُ جوَْری اعالهی ایزاى اس عبل  5747تب کٌَى
ثبسرط ٍ عضَ ّیت هذیزُ عبسهبى ًظبم رٍاى ؽٌبعی ٍ هؾبٍرُ خزاعبى ؽوبلی اس عبل 5745

تب کٌَى
عضَ ؽَرای پضٍّؾی پضٍّؾکذُ اعتیبد ٍ علَم رفتبری داًؾگبُ علَم پشؽکی ثجٌَرد
داٍر هجلِ داًؾگبُ علَم پشؽکی خزاعبى ؽوبلی
رییظ ّیت هذیزُ هجوع رٍاًؾٌبعبى خزاعبى ؽوبلی
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ثزرعی هقبیغِ ای ٍیضگی ّبی ؽخصیتی هعتبداى هزاجعِ کٌٌذُ ثِ کلیٌیک ّبی
درهبى اعتیبد ثب جوعیت عبدی ؽْزعتبى ثجٌَرد ( فصلٌبهِ علوی پضٍّؾی داًؾگبُ
علَم پشؽکی خزاعبى ؽوبلی)

 .2ثزرعی راثطِ ثیي طزحَارُ ّبی ًبعبسگبر اٍلیِ ٍعبسگبری سًبؽَیی ( فصلٌبهِ علوی
پضٍّؾی داًؾگبُ علَم پشؽکی خزاعبى ؽوبلی)
 .7ثزرعی راثطِ ثیي عزهبیِ اجتوبعی ٍرفتبر ؽْزًٍذی عبسهبًی (فصلٌبهِ علوی پضٍّؾی
جبهعِ ؽٌبعی هطبلعبت سًبى)
 .0ثزرعی هیشاى اعتوبد اجتوبعی ٍعَاهل هَثز ثز آى در ثیي ؽْزًٍذاى ثجٌَردی (
فصلٌبهِ علوی پضٍّؾی -تزثیت داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ثجٌَرد )
 .1هقبیغِ خصَصیبت ؽخصیتی ٍطزحَارُ ّبی ًبعبسگبر اٍلیِ در افزاد هعتبد ٍ افزاد
عبدی ( فصلٌبهِ علوی پضٍّؾی -تزثیت داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ثجٌَرد )
 .2ثزرعی ٍضعیت فزدی خبًَادگی اجتوبعی اقتصبدی هعتبدیي هزاجعِ کٌٌذُ ثِ
کلیٌکْبی درهبى اعتیبد ؽْزعتبى ثجٌَرد( اٍلیي ّوبیؼ هلی آعیجْبی اجتوبعی ًیزٍی
اًتظبهی)
 .3ثزرعی هقبیغِ ای َّػ ّیجبًی ًَ جَاًبى پذیزػ ؽذُ در هزاکش آعیجْبی اجتوبعی ٍ
ؽجِ خبًَادُ اعتبى خزاعبى ؽوبلی (اٍلیي ّوبیؼ دٍ عبالًِ آعیجْبی اجتوبعی)
 .4ثزرعی هیبى ثبٍر ثِ حجبة ٍ خَد پٌذارُ داًؾجَیبى علوی ٍ کبرثزدی ّ( .وبیؼ هلی
حجبة ٍ اهٌیت فزدی ٍ اجتوبعی)

 .5ؽٌبعبیی عَاهل فزدی خبًَادگی ٍ اجتوبعی در پذیذُ ثذحجبثی (ّوبیؼ هلی حجبة
ٍ اهٌیت فزدی ٍ اجتوبعی)
 .57ثزرعی اثز ثخؾی سٍج درهبى ؽٌبختی ثز کبّؼ ًبرضبیتی سًبؽَیی سٍجیي (دٍهیي
ّوبیؼ هلی رٍاًؾٌبعی خبًَادُ داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ هزٍدؽت)
 .55اعتفبدُ اس سٍج درهبى ؽٌبختی رفتبری ثز ارتقبء هْبرتْبی ارتجبطی سٍجیي دارای
ًبرضبیتوٌذی سًبؽَیی (ّوبیؼ خبًَادُ ٍ هْبرت ّبی سًذگی داًؾگبُ راسی)
 .52ارایِ هقبلِ در چْبرهیي کٌفزاًظ ثیي الوللی علَم ؽٌبختی تحت عٌَاى
13."The Effectiveness of Cognitive Behavioral therapy (CBT) to
enhance the Communication Skills of Couples Experiencing
"Marital Dissatisfaction
 .50هعیبرّبی اًتخبة اًتخبة ّوغز ٍ ًقؼ آى در ثْذاؽت رٍاًی سٍجیي
 .51ؽٌبعبیی ٍیضگیْبی خبًَادُ رضبیتوٌذ ٍ ًحَُ کغت رضبیتوٌذی سًبؽَیی در فزد ٍ
خبًَادُ
ً .52قؼ صًتیک در ثزٍس اختالالت هختلف رٍاًی
 .53اٍتیغن  ،تؾخیص ٍ درهبى اًتؾبرات فزا اًگیشػ هؾْذ 5755

