فهرست فعالیتهای علمی و پژوهشی
نام و نام خانوادگی :عباسعلی حسینخانزاده

سن :متولد 1358

وضعیت تاهل :متأهل و دارای دو فرزند
رشته تحصیلی:
کاردانی :رشته کمتوانی ذهنی
کارشناسی :آموزش ابتدایی
کارشناسی ارشد :روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه تهران
دکترا :روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه تهران
سال شروع خدمت به عنوان هیئت علمی در دانشگاه گیالن1388 :
رتبه علمی فعلی :دانشیار از سال 1392
فعالیتهای علمی ـ اجرایی
 فعالیت به عنوان مربی ،سرپرست آموزشی ،کارشناس گروه کمتوانی ذهنی و کار در مراکز آموزشی و توانبخشیبه عنوان نیروی رسمی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان گلستان و شهههر ری از سههال  1376بههه مههد 10
سال
 مدیر گروه روانشناسی دانشگاه گیالن به مد  4سال بازرس نظام روانشاسی در استان گیالن در سالهای  1389تا 1394 دبیر نظام روانشناسی در استان گیالن از سال 1395 نماینده انجمن کودکان استثنایی استان گیالن انجام فعالیت بالینی در کلینیک توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه با پروانه نظام روانشناسیپژوشگر برتر دانشکده ادبیا و علوم انسانی دانشگاه گیالن در سالهای  1391تا 1393پژوهشگر برتر دانشگاه گیالن در سالهای  1396 ،1394و 1398پژوشگر برتر استان گیالن در سالهای  1392و 1397 -مدیرمسئوول ،سردبیر و صاحب امتیاز مجله علمی پژوهشی سالمت روانی کودک

برخی از مقاله های علمی ـ پژوهشی چاپ شده:
 محمدی آریا ،ع؛ نیازی ،ا؛ و حسینخانزاده ،ع .)1388( .رابطه بین سبکهای هویههت و ادرال لیا ههت شههناختی بهها راهبردهههایمقابله با تنیدگی در دانشجویان دانشگاه الزهرا ،مجله علوم روانشناخی.412-394 ،8 ،
 غباری بناب ،ب؛ پرند ،ا؛ حسینخانزاده ،ع؛ موللی ،گ؛ و نعمتی ،ش .)1388( .میزان شیوع مشههکال رفتههاری دانههآ آمههوزانمقطع ابتدایی شهر تهران .مجله پژوهآ در حیطه کودکان استثنایی.223-238، ،9 ،
 حسینخانزاده ،ع؛ ملتفت ،ق؛ صفی خانی ،ل؛ و ساداتی ،س .)1385( .بررسی رابطه ابعاد شخصیت و شادزیستی در دانشجویان.مجله علوم روانشناختی.337-351 ،5 ،
 غباری بناب ،ب؛ به پژوه ،ا؛ حجازی ،ا؛ و حسینخانزاده ،ع .)1384( .مقایسه مهار های اجتماعی دانآ آموزان کههم شههنوا درمدارس تلفیقی و استثنایی  ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی.63-83 ،35 ،
 حسینخانزاده ،ع؛ و پرند ،ا .)1386( .تهیه پرسشنامه ارزیابی اختالال رفتاری دانآ آمههوزان پسههر عقههب مانه ده ذهنههی خفیهدوره راهنمایی ،مجله مطالعا روانشناختی.121-137 ،3 ،
 افروز ،غ؛ ملتفت ،ق؛غالمعلی لواسانی ،م؛ حسینخانزاده ،ع؛ ساداتی ،س؛ و البههرزی ،ش .)1386( .اثربخشههی آمههوزش مهههارهای خودنظم بخشی بر عملکرد تحصیلی دانآ آموزان نابینا ،مجله پژوهآ در حیطه کودکان استثنایی.169-186 ،7 ،
 موسههوی ،و؛ حسههینخههانزاده ،ع؛ زاهههدی ،م؛ و نیههازی ،ا .)1389( .بررسههی ارتبههان بههین ویژگههی هههای شخصههیتی و شههیوههههای حههل مسههئله در دانشههجویان دختههر بهها حجههاب نهها گ و کامههل در دانشههگاه گههیالن ،مجلههه علههوم روانشههناختی،9 ،
.232-246
 حسههینخههازاده ،ع؛ رشههیدی ،ن؛ و نیهه ازی ،ا .)1389( .بررسههی نقههآ دیههن در تبیههین سههالمت روانههی و روابهه زناشههویی،مجله علوم روانشناختی.337- 356، ،9 ،
 حسینخانزاده ،ع؛ نیازی ،ا؛ بابایی ،م؛ و حکیم جوادی ،م .)1390( .بررسی مشکال جنسی افههراد عقههب مانههده ذهنههی در دورهنوجوانی از دیدگاه والدین و معلمان ،مجله علوم روانشناختی دانشگاه تهران.429-451 ،10 ،
 حسینخانزاده ،ع؛ همتی علمدارلو ،ق؛ آ ابابایی ،ه؛ مرادی ،ا؛ و رضایی ،ص .)1390( .پیآبینی ظرفیت خودمهارگری از طریقانواع جهتگیریهای مذهبی ،فصل نامه حقوق دانشگاه گیالن.19-2،36 ،
 حسین خانزاده ،ع؛ بابایی ،م؛ و بابایی ،ز؛ همتی علمدارلو ،ق .)1390( .بررسی نگرش والدین و معلمان در مورد نحوه جایدهیآموزشی دانآآموزان تیزهوش ،فصل نامه علمی پژوهشی افراد استثنایی دانشگاه عالمه.23-57 ،1 ،
 حسینخانزاده ،ع؛ و آ ابابایی ،ح .)1392( .نقآ باورهای مذهبی در افزایآ توانایی خودمهارگری و خودنظم بخشی و کاهآرفتارهای بزهکارانه ،مجله پیشگیری از جرم.39-74 ،8 ،
 -حسینخانزاده ،ع؛ به پژوه ،ا؛ افروز؛ غ؛ و میرزابیگی ،م .)1390( .شناسایی مهار های اجتماعی مورد نیاز دانآآموزان آهسههته

گام در مدرسه از دیدگاه اولیا ،معلمان و متخصصان ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .5-18 ،41 ،
 -حسههین خههانزاده ،ع .)1390( .طراحههی و اعتباربخشههی برنامههه درسههی مهههار

هههای اجتمههاعی بههرای دانههآ آمههوزان

کم توان ذهنی دوره های ابتدایی و راهنمایی ،مجله علوم روانشناختی .41-61 ،10 ،
 -حسینخانزاده ،ع؛ و محمدی آریا ،ع )1392( .شناسایی و اولویتیابی مهار های اجتماعی مورد نیاز دانآ آموزان کم تههوان

ذهنی در محی کار ،فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.21-44 ،3 ،
 حسینخانزاده ،ع؛ و پورآ ا رودبره ،ف .)1390( .شناسایی مهار های بینفردی مورد نیههاز دانههآآمههوزان کههم تههوان ذهنههی ازدیدگاه والدین ،معلمان ،و متخصصان ،مجله اندیشه های نوین تربیتی.90-65 ،27 ،

 یگانه ،ن؛ و حسین خانزاده ،ع .)1391( .مقایسه مشکال رفتاری دانآ آموزان ورزشکار و غیرورزشکار ،مجله علوم پزشههکیسنندج.17-29 ،17 ،
 علمدارلو ،ه؛ حسین خانزاده ،ع؛ مرادی ،ا؛ و فرچی ،م .)1391( .پیآ بینی رفتار سازشی دانآ آموزان کههم تههوان ذهنههی دانههآآموزان کم توان ذهنی بر اساس سبک فرزندپروری والدین .فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه عالمههه-114 ،2،
.97
 به پژوه ،ا؛ و حسین خانزاده ،ع .)1392( .شناسایی مهارتهای اجتماعی دانآ آموزان کم توان ذهنی جهت طراحه ی برنامههه هههایمداخله ای ،مجله مطالعا روانشناختی دانشگاه الزهرا.95-141 ،7 ،
 حسین خانزاده ،نیازی ،ا؛ حبیبی ،ز؛ و طاهر ،م .)1391( .نقآ بازخوردهای مذهبی و سبکهای رویارویی با تنیههدگی در تبیههینرضایت از زندگی ،مجله علوم روانشناختی.1-12 ،11 ،
 -برجیس ،م؛ حکیم جوادی ،م؛ طاهر ،م؛ غالمعلی لواسانی ،غ؛ و حسین خانزاده ،ع .)1392( .مقایسه میزان نگرانی ،امید و معنای

زندگی مادران کودکان مبتال به اوتیسم ،کودکان ناشنوا و کودکان با نههاتوانی یههادگیری ،مجلههه نههاتوانی هههای یههادگیری
اردبیل.27-6 ،3 ،
 -به پژوه ،ا؛ و حسین خانزاده ،ع .)1391( .شناسایی مهار

های اجتماعی مورد نیاز دانآ آموزان کم تههوان ذهنههی در محههی

کالس درس ،فصلنامه مطالعا برنامه درسی.95-114 ،7 ،
 حبیبی ،ز؛ خسروجاوید ،م؛ و حسین خانزاده ،ع.)1393( .اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر راهبردهای مقابله با تنیدگی درافراد با آسیب بینایی ،مجله پرستاری و مامایی جامع نگر.21-29 ،24 ،
 -محمدی ،ح؛ صالحی ،ا؛ کافی ،م؛ حسین خههانزاده ،ع؛ و افقههی ،ن .)1392( .رابطههه سههبکهای دلبسههتگی و اختاللهههای شخصههیت

ضههداجتماعی  ،مههرزی ،نمایشههی و خودشههیفته در بیمههاران مبههتال بههه اخههتالل هههای مصههرف مههواد ،پههژوهآ در سههالمت
روانشناختی ،ویژه نامه اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر.
 -سالمت ،م؛ مقتدایی ،ل؛ کافی ،م؛ عابدی ،م؛ و حسین خانزاده ،ع .)1392( .اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر حافظههه

و مهارتهای اجتماعی کودکان با ناتوانی یادگیری امال ،مجله علوم رفتاری.556-566 ،11 ،
 حسین خانزاده ،ع؛ نیازی ،ا؛ طاهر ،م؛ محمدی ،ح؛ عبدی ،م .)1393( .نقآ سبکهای حل مسئله سازش یافته و سههازش نایافتهههدر تبیین خوشنودی ،مجله علوم روانشنشاختی.270-256 ،13 ،
 یگانه ،ن؛ حسین خانزاده ،ع؛ و زربخآ ،م .)1393( .اثربخشی آموزش مهار های اجتماعی بههر کههاهآ نشههانگان  ADHDدردانآآموزان ،نشریه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی.57-72 ،3 ،
 ندایی ،ن؛ حسین خانزاده ،ع؛ شفقی ،ا؛ و پرند ،ا .)1393( .اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی افههراد مبههتال بهههبیماری بازگشت اسید معده به مری ،مجله علوم پزشکی گیالن.46-93 ،23 ،
 زارعی ،ا؛ کرمی بلداجی ،ر؛ حیدری ،ح؛ و خسین خانزاده ،ع .)1393( .پیآ بینی صفا پنج عاملی شخصههیت دانشههجویان بههراساس سبک های دلبستگی بزرگساالن ،مجله پژوهآ های علوم شناختی و رفتاری اصفهان.167-180 ،4،
 حسین خانزاده ،ع؛ و طاهر ،م .)1393( .مطالعه تحلیلی ویژگیهای شخصیتی نوجوانان بزهکار ،پژوهشههنامه حقههوق کیفههری،5 ،.53-31
 آهنگر ربانی ،ز؛ حسین خانزاده ،ع؛ و خسرو جاوید ،م .)1393( .تاثیر آموزش کههنآ هههای اجرایههی بههر کههاهآ اخههتالل هههایرفتاری دانآ آموزان نارساخوان ،فصلنامه کودکان استثنایی.5-16 ،14 ،
افروز ،غ؛ حسین خانزاده ،ع؛ بابای ،م؛ و رشیدی ،م .)1390( .بررسی مهار های اجتماعی دانآ آموزان آهسته گههام از دیههدگاه
معلمان .فصلنامه کودکان استثنایی.1-24 ،1 ،
به پژوه ،ا؛ حسین خانزاده ،ع .)1391( .شناسایی مهار های اجتماعی مورد نیاز دانآ آموزان کم توان ذهنههی در محههی کههالس
درس .فصلنامه مطالعا برنامه درسی ایران.95-114 ،7 ،
حسین خانزاده ،ع؛ به پژوه ،ا؛ افروز ،غ؛ و میرزابیگی ،م .)1392( .شناسایی مهار های اجتماعی مورد نیاز دانآ آمههوزان عقههب
مانده ذهنی برای برنامه ریزی درسی مهار های اجتماعی .مطالعا روانشناختی.39-67 ،1 ،
یگانه ،ن؛ و حسین خانزاده ،ع .)1392( .مقایسه سازش یافتگی زناشویی و بهزیستی روانشناختی در دو گروه افراد نمازگزار و غیر
نمازگزار .روانشناسی و دین.45-85 ،6،
همتی علمدارلو ،ق؛ حسین خانزاده ،ع؛ صادق ارجمندی ،م؛ و تیموری آسفیچی ،م .)1393( .نقآ سبک فرزندپروری مادران در
پیآ بینی مشکال رفتاری کودکان پیآ دبستانی با کم توانی ذهنی .تعلیم و تربیت استثنایی.7-16 ،14 ،

حسین خانزاده ،ع .)1392( .آموزش مهار های اجتماعی به کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی .تعلیم و تربیههت
استثنایی.23-41 ،13 ،
حسین خانزاده ،ع؛ نیازی ،ا؛ طاهر ،م؛ محمدی ،ح؛ و عبدی ،م .)1393( .نقآ سبک های سازش یافته سازش نایافته حههل مسههئله
در تبیین خشنودی .مجله علوم روانشناختی.256-270 ،13 ،

یگانه ،ن؛ و حسین خانزاده ،ع .)1393( .اثربخشی آموزش برنامه درسههی مهههار هههای مههوثر کودکههان والکههر بههه شههیوه شههناختی
رفتاری بر افزایآ مهار های اجتماعی دانآ آموزان پرخاشگر .تعلیم و تربیت استثنایی.4-15 ،14 ،
حسینخانزاده،ع؛ رشیدی ،ن؛ یگانه ،ن؛ زارعی منآ ،ق؛ و نبههری ،ن .)1392( .تههاثیر آمههوزش مهههار هههای زنههدگی بههر میههزان
اضطراب و پرخاشگری دانشجویان .مجله دانشگاه علوم زشکی رفسنجان.545-558 ،12 ،
یگانه ،ن؛ حسین خانزاده ،ع؛ و زربخآ ،م .)1393( .اثربخشی آموزش مهار های اجتماعی با شیوه شناختی رفتاری بر کههاهآ
نشانه های اختالل های رفتاری برون نمود در دانآ آموزان .)1392( .فصلنامه افراد استثنایی.41-63 ،3 ،

حسین خانزاده ،ع ،طاهر ،م؛ و حیدری ،ح .)1392( .بررسی راهکارهای حفظ ،تقویت و نهادینه کردن روحیه ایثارگری .فصههلنامه
روانشناسی نظامی.67-74 ،4 ،
یگانه ،ن؛ سلطانی ،ر؛ کافی ،م؛ و حسین خانزاده ،ع .)1392( .بررسی ارتبان بین هوش هیجانی ،مدیریت زمان و کیفیت زنههدگی
با پیشرفت تحصیلی دانشجویان .مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.219-232 ،12 ،
حسینخانزاده ،ع؛ و یعقوب نژاد ،س .)1389( .بررسی مهار های اجتماعی مورد نیاز دانآآموزان با نیازهای ویههژه در محههی -
های شغلی .مجله تعلیم و تربیت استثنایی.4-17 ،)106( ،
موسوی ،و؛ حسینخانزاده ،ع؛ زاهدی ،م؛ و نیازی ،ای .)1389( .بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و شیوه های حههل مسههئله در
دانشجویان دختر با حجاب کامل و نا گ در دانشگاه گیالن .مجله علوم روانشناختی.232-9،246 ،
حسههینخههانزاده ،ع؛ طههاهر ،م؛ سههیدنوری ،ز؛ یحیههی زاده ،ا؛ و عیسههی پههور ،م .)1392( .رابطههه شههیوه تعامههل والههد فرزنههد بهها میههزان
اعتیادپذیری و گرایآ به جنس مخال

در دانشجویان .اعتیاد پژوهی.59-74 ،7 ،

حبیبی ،ز؛ خسروجاوید ،م؛ و حسین خانزاده ،ع .)1393( .اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر راهبردهای مقابله با تنیدگی در افراد
با آسیب بینایی .مجله پرستاری و مامایی جامعه نگر.21-29 ،24 ،
حسههینخههانزاده ،ع؛ حیههدری ،ح؛ طههاهر ،م؛ و صههاد ی فههرد ،م .)1391( .بررسههی نقههآ جهههت گیههری مههذهبی در تبیههین سههالمت
روانشناختی دانشجویان .فرهنگ در دانشگاه اسالمی.624-603 ،2 ،

همتی علمدارلو ،ق؛ و حسین خانزاده ،ع .)1392( . .دسترسی به برنامه درسی عمومی برای دانآآموزان بهها نیازهههای ویههژه .مجلههه
تعلیم و تربیت استثنایی.21-29 ،13 ،
رنجبر ،ج؛ ترخان ،م؛ طاهر ،م؛ حسین خانزاده ،م؛ و عیسی پور ،م( .در دست انتشار) .اثربخشی آموزش مهار هههای ارتبههاطی بههر
خودپنداره و احساس تنهای دانآ آموزان با آسیب شنوایی ،مجله ناتوانی های یادگیری اردبیل ،پذیرش.
آهنگر ،ز؛ حسین خانزاده ،ع؛ و خسروجاوید ،م( .در دست انتشار) .اثربخشی آموزش کنآهای اجرایی بر افزایآ مهار های
اجتماعی دانآ آموزان نارساخوان ،مجله روانشناسی افراد استثنایی ،پذیرش.
حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ و حیدری ،ح .)1392( .نظرسنجی عمومی در مورد حفظ و تقویت روحیه ایثارگری و انتظار آنههان از

ایثارگران ،فصلنامه روانشناسی نظامی.84-67 ،14،
افروز ،غ؛ حسین خانزاده ،ع؛ و بابایی ،م .)1390( .ارزیابی مهار های اجتماعی دانآ آمههوزان کههمتههوان ذهنههی جهههت طراحههی
برنامه های مداخله ای ،دو فصلنامه علمی -پژوهشی کودکان استثنایی .23-5 ،2 ،
نصری ،ش؛ خسروجاوید ،م؛ صالحی ،ا؛ و حسین خانزاده ،ع .)1394( .تاثیر آموزش گروهی مهار هههای شههناختی اجتمههاعی بههر
پرخاشگری و مقبولیت اجتماعی کودکان پیآ دبستانی .مجله علوم رفتاری.19-26 ،9 ،
آ اجانی ،ن؛ حسین خانزاده ،ع؛ و کافی ،م .)1394( .اثربخشی آموزش نرم افههزار ان بههک در بهبههود حافظههه فعههال دانههآ آمههوزان
نارساخوان .مجله ناتوانی های یادگیری.7-21 ،4 ،
سیدنوری ،ز؛ حسین خانزاده ،ع؛ کافی ،م؛ موللی ،گ؛ و کریمی ،ر .)1393( .تاثیر آموزش مهار های اجتماعی بر حرمت خود
و خودپنداشت دانآ آموزان نارساخوان .مجله مطالعا ناتوانی.44-52 ،4 ،
جبار رنجبر ،ج؛ ترخان،م؛ طاهر ،م؛ حسینخانزاده ،ع.ع؛ و عیسیپور ،م .)1394( .اثربخشی آموزش مهار های ارتباطی بر
خودپنداره و احساس تنهایی دانآآموزان با آسیب شنوایی .مجله روانشناسی مدرسه.39-54 ،4 ،
خوشروش ،س؛ خسروجاوید ،م؛ و حین خانزاده ،ع .)1394( .اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر پذیرش اجتماعی و همدلی
دانآ آموزان مبتال به نارساخوانی .مجله ناتوانیهای یادگیری.46-32 ،5 ،
همتی علمدارلو ،ق؛ حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ صادق ارجمندی ،م .)1394( .مقایسه تصورا یادگیری و عاد های مطالعه در
بین دانشجویان با استعدادهای درخشان و عادی .فصلنامه افراد استثنای.69-45 ،5 .،
آهنگر ربانی ،ز؛ حسین خانزاده ،ع؛ و صاد ی ،ع .)1394( .اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر مهار های اجتماعی
دانآآموزان با نارساخوانی .فصلنامه افراد استثنایی.186-163 ،5 .
حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ و محمدی ،ح .)1394( .نقآ ظرفیت خودمهارگری و خودنظم بخشی در تبیین شادزیستی
دانشجویان .فصلنامه علمی پژوهشی مطالعا روانشناختی.118-97 ،11 .
منظومه ،ش؛ حسینخانزاده ،ع.ع .و شاکری نیا ،ا .)1395( .تأثیر آموزش اداره تنآ بر بهبود چگونگی زندگی مادران دارای
فرزند دچار بدخیمی خون .مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن.11-1 ،)97( 25 ،
افروز ،غ؛ حسین خانزاده ،ع؛ و بابایی ،م .)1390( .ارزیابی مهار های اجتماعی دانآآموزان کههمتههوان ذهنههی جهههت طراحههی برنامههه هههای
مداخله ای ،دو فصلنامه علمی -پژوهشی کودکان استثنایی .23-5 ،2 ،
حسینخانزاده ،ع؛ آزادیمنآ ،پ؛ محمدی ،ح؛ احمدی سوسن ،و صاد ی ،س .)1395( .اثر بخشههی برنامههههههای تقویههت حافظه فعههال و
ادرال دیداری بر بهبود خواندن دانآ آموزان دارای اختالل خواندن .مطالعا روانشناختی.66-49 ،)2( 12 ،

یحییزاده ،آیدا؛ و حسینخانزاده ،ع .)1394( .اثربخشی داستانخوانی بر افزایآ انگیزش خواندن دانآآموزان با نارسههاخوانی .فصههلنامههه
روانشناسی افراد استثنایی.22-1 ،)20( 5 ،
حسین خانزاده ،ع؛ رحیمی ،ا؛ و استوی ،ا .)1395( .تاثیر آموزش مهار های جرئتورزی بر بهبود رواب بههین همسههاالن و حرمههت خههود

دانآآموزان دیرآموز .فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.15-1 ،)21(6 ،
حسین خانزاده ،ع؛ باغبان ،م؛ و ندایی ،ن .)1395( .تأثیر آموزش مهار

های بر راری ارتبان مؤثر به مادران کودکان دارای اتیسم بر

جو عاطفی ،سازش پذیری و انسجام خانواده .فصلنامه کودکان استثنایی.50-39 ،4 ،
حسینخانزاده ،ع؛ شجاعی ،س؛ امیری ،پ؛ صاد ی ،س؛ آزادیمنآ ،پ؛ و آزادیمههنآ ،ص .)1395( .تههأثیر برنامههه آموزشههی تقویههت

توجه و ادرال حسی حرکتی بر عملکرد ریاضی دانآآمههوزان پسههر بهها نههاتوانی یههادگیری ریاضههی .دوفصههلنامههه راهبردهههای
شناختی در یادگیری.156-139 ،7 ،
موسههوی ،س.م؛ حسههینخههانزاده ،ع؛ طههاهر ،م .)1395( .مقایسهههی پههردازش شههناختی و شههناخت اجتمههاعی در دانآآمههوزان بهها و بههدون
نارساخوانی .فصلنامه ناتوانیهای یادگیری.131-115 ،6 ،
حسینخانزاده ،ع؛ بهزادفر ،ف؛ و ایمنخواه ،ف .)1396( .مقایسه سالمت عمههومی ،مهار هههای اجتمههاعی و حرمههت خههود دانآآمههوزان
تیزهوش دارای برنامه آموزشی تلفیقی و جداسازی شده .مجله اندیشههای نوین تربیتی.114-81 ،)4( 12 ،
یحییزاده ،آ؛ حسینخانزاده ،ع؛ و حسننیا ،م .)1392( .نقآ طرحوارههای سازش نایافته اولیههه در پههیآبینههی نگههرشهههای ناکارآمههد در
دانشجویان.
حسینخانزاده ،ع .)1396( .مقایسه مو عیت های اجتماعی مشکل ساز دانآآموزان مبتال بههه کههمتههوانی ذهنههی ،درخودمانههدگی و بهنجههار.
مجله علوم روانشناختی.125-137 ،61 ،

حسینخانزاده ،ع .)1396( .تأثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهآ تنیدگی و اضطراب امتحان دانآآموزان نارساخوان .مجله علوم
روانشناختی.70-77 ،64 .
حسینخانزاده ،ع .)1396( .تأثیر آموزش توانایی خودنظم بخشی بر کاهآ رفتارهای پرخاشگرانه دانآآموزان با مشکال

رفتاری.

مجله روانشناسی افراد استثنایی.31-52 ،27 .
حسینخانزاده ،ع .)1396( .تأثیر بازیدرمانی کودل محوربر احساس خودکارآمدپنداری در تعامال

بینفردی دانآآموزان مبتال به

نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای .فصلنامه سالمت روان کودل.49-59 ،12 ،
استوی ،ا؛ حسینخانزاده  ،خسروجاوید ،م؛ موسوی ،س .)1394( .تأثیر آموزش مهار های دوستیابی در افزایآ مهار های اجتماعی
کودکان مبتال به اختالل اوتیسم .مطالعا ناتوانی.298-306 ،11 ،
حسینخانزاده ،ع؛ یحییزاده ،آ؛ سیدنوری ،ز .)1395 ( .مطالعه مو عیتهای اجتماعی مشکلساز در کودکان با آسیب بینایی و شنوایی و
مقایسه آن با کودکان عادی .مطالعا ناتوانی.124-129 ،6 ،
ندایی ،ن؛ حسینخانزاده ،ع؛ شفقی ،ا؛ پرند ،ا .)1395( .اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهآ نشانههای بیماری در زنان مبتال به
بیماری بازگشت اسید معده به مری .مجله علوم پزشکی کرمان.357-367 ،23 ،
نعمت خواه ،م؛ حسینخانزاده ،ع؛ و کافی ،م .)1395( .اثربخشی گل بازی بر کاهآ پرخاشگری پسران مبتال به اختالل نارسایی توجه
فزون کنشی .مطالعا ناتوانی.158-6،163 ،
چترمهر ،س؛ حسینخانزاده ،ع؛ شاکرینیا ،ا؛ برادران ،م .)1395 ( .اثربخشی آموزش مهارتهای جرئتورزی بر کاهآ اضطراب

اجتماعی کودکان مبتال به لکنت زبان .مطالعا ناتوانی.164-170 ،6 ،
حسینخانزاده ،ع؛ باغبان وحیدی ،م؛ ندایی ،ن .)1395( .تأثیر آموزش مهارتهای بر راری ارتبان مؤثر به مادران کودکان دارای اوتیسم
بر جو عاطفی ،سازشپذیری و انسجام خانواده .فصلنامه کودکان استثنایی.39-50 .4 ،
حسینخانزاده ،ع؛ م طاهر ،م؛ حیدری ،ح؛ محمدی ،ح؛ محمد یاری ،ع؛ همتی ،ف .)1394 ( .نقآ راهبردهای خودنظمبخشی و
توانایی خودمهارگری در تبیین سبکهای حل مسئله .علوم پزشکی ایالم109-122 ،23 ،
حسینخانزاده ،ع؛ آزادیمنآ ،پ؛ محمدی ،ح؛ احمدی ،س ،صاد ی ،س .)1395 ( .اثربخشی برنامههای تقویت حافظه فعال و ادرال
دیداری بر بهبود خواندن دانآآموزان دارای اختالل خواندن .مجله مطالعا روانشناختی.49-66 ،2 ،
حسین خانزاده ،ع؛ نیازی ،ا؛ طاهر،م؛ مقتدایی ،ل؛ مهری ،ث؛ محمدی ،م .)1394 ( .شناسایی و اولویتیابی مالکهای انتخاب همسر
در دانشجویان مجرد دانشگاه گیالن .علوم روانشناختی.76-90 ،53 ،
حسینخانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ فالح مرتضینژاد ،ز؛ زهرا سیدنوری ،س .)1395 ( .پیآبینی خودکارآمدی و حرمت خود بر اساس
خوددلسوزی .روانشاسی بالینی و شخصیت.33-42 ،1 ،
شجاعی ،س؛ حسینخانزاده ،ع؛ سیدنوری ،ز؛ شریفی ،س .)1395 ( .مقایسه توانایی خودتعیینگری و مولفههای آن در افراد با آسیب
شنوایی ،آسیب بینایی و بدون آسیب .پژوهشنامه روانشناسی مثبت.67-80 ،6 ،
آزادیمنآ ،پ؛ حسینخانزاده ،ع؛ حکیمجوادی ،م؛ وطنخواه ،م .)1396 ( .اثر بخشی بازی درمانی عروسکی بر پرخاشگری کودکان
مبتال به اختالل بیآفعالی/نارسایی توجه .مجله پزشکی ارومیه.83-90 ،2 ،
یحییزاده ،آ؛ حسینخانزاده ،ع .)1394 ( .اثربخشی داستانخوانی بر افزایآ خودپنداشت و نگرش به خواندن در دانآآموزان مبتال به
نارساخوانی .مطالعا ناتوانی.289-297 ،11 ،
یگانه ،ن؛ حسینخانزاده ،ع؛ زربخآ ،م .)1393 ( .اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی با شیوه شناختی رفتاری بر کاهآ نشانههای
اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی در دانآآموزان .دوفصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی.22-1،57 ،
موسوی ،م؛ حسینخانزاده ،ع؛ طاهر ،م .)1395 ( .مقایسه پردازش شناختی و شناخت اجتماعی در دانآآموزان با و بدون نارساخوانی.
مجله ناتوانیهای یادگیری.115-2،131 ،
نظری کمال ،م؛ خسروجاوید ،م؛ حسینخانزده ،ع .)1395( .رابطه کمالگرایی با اهمالکاری و سبکهای مقابلهای در افراد دچار بیماری
عروق کرونری و افراد سالم ،پرستاری لب و عروق.26-34 ،5 ،
یگانه ،ل؛ خسروجاوید ،م؛ حسینخانزاده ،ع .)1394 ( .تأثیر آموزش گروهی مهار های ارتباطی در سازشیافتگی و همدلی دانآ-
آموزان .علوم رفتاری.129-138 ،2 ،
سیدنوری ،ز؛ کافی ،م؛ حسینخانزاده ،ع؛ کریمی ،ر .) 1394 ( .مقایسه سالمت عمومی و رضایت زناشویی در مادران کودکان با
ناتوانیهای یادگیری و عادی .مطالعا ناتوانی.119-127 ،11 ،
بهپژوه ،ا؛ حسینخانزاده ،ع؛ سیدنوری ،ز؛ یحییزاده ،آ؛ کریمی ،ر .)1395 ( .مقایسه دانآآموزان دارای و بدون ناتوانی یادگیری در
مو عیتهای اجتماعی دشوار .کودکان استثنایی.34-42 ،1 ،

امراللهی ،ف؛ حسینخانزاده ،ع .)1396 ( .تأثیر تکنیک خودآموزی بر بهبود مهار خواندن و خودکارآمدی تحصیلی در دانآآموزان
با نشانگان نارساخوانی .افراد استثنایی.53-74 ،25 ،

حسینخانزاده ،ع؛ میرزایی ،ف .) 1396( .نقآ انسجام خانواده و تعامل والد فرزند در تبیین حرمت خود دانآآموزان .اندیشههای نوین
تربیتی.115-136 ،1 ،
باپیرزاده ،ا؛ موسوی ،و؛ حسینخانزاده ،ع .) 1395( .اثربخشی راهبردهای تقویت حافظه فعال و ادرال دیداری بر بهبود عملکرد امال در
دانآآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری .مطالعا ناتوانی.177-183 ،6 ،
حسینخانزاده ،ع؛ لطی  ،م؛ طاهر ،م .)1395 ( .تأثیر توانبخشی شناختی رایانهیار بر بهبود کنآهای اجرایی و عملکرد خواندن دانآ-
آموزان مبتال به نارساخوانی .فصلنامه عصبروانشناسی.24-44 ،7 ،
شجاعی ،س؛ حسین خانزاده ،ع؛ خا انی نژاد ،م؛ شاهین ،م؛ آهنگر ربانی ،ز ،طاهر ،م .)1396 ( .آ سبک فرزندپروری والدین در
پیآبینی توانایی خودتعیینگری خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی .مطالعا ناتوانی.11-11 ،7 ،
پورابوالقاسم حسینی ،ش ،حسینخانزاده ،ع؛ موسوی ،و .)1396 ( .تأثیر آموزش تقویت توجه بر اضطراب امتحان دانآآموزان دختر.
نشریه پرستاری کودکان.49-55 ،4 ،
آ اجانی ،م؛ حسینخانزاده ،ع؛ اکبری ،ب؛ میرارضگر ،م .)1396( .اثربخشی آموزش مثبت نگری اسالمی بر احساس خشم و رضایت از
زندگی مادران کودکان با نیازهای ویژه .مطالعا ناتوانی.32-32 ،7 ،
ساکت محجوب  ،م؛ حسینخانزاده ،ع؛ استوی ،ا؛ منظومه ،ش .)1395 ( .مقایسه انسجام خانواده ،استرس ادرال شده و خودپنداشت
در مادران کودکان با نارسایی توجه/بیآ فعالی و مادران کودکان عادی .مطالعا ناتوانی.330-325 ،6 ،
حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ سیدنوری ،ز؛ حبیبی ،ز؛ بهزادفر ،ف؛ و محمدی ،ح .)1396( .رابطه خودنظمدهی تحصیلی و مسئولیت-
پذیری با اضطراب امتحان دانآآموزان دختر .پژوهشنامه تربیتی،51 ،
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حسین خانزاده ،ع؛ لی زاده ،ر؛ طاهر ،م؛ حیدری ،ح؛ مبشری ،ف .)1396 ( .اثربخشی بازیدرمانیگروهی بر بهبود رواب بینفردی و
پذیرش اجتماعی در دانآآموزان با آسیب شنوایی .روانشناسی افراد استثنایی،
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مهارتهای اجتماعی بر بازداری پاسخ و مشکال

هیجانی -رفتاری دانآ آموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی.
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اعتیادپذیری ،و خودکشی دانآ آموزان دختر دبیرستانی .اندیشههای نوین تربیتی.157-135 ،1 ،
رهبر ،ا؛ ابوالقاسمی ،ع؛ و حسینخانزاده ،ع.ع .)1397( .تأثیر آموزش برنام توانمندسازی خودتنظیمی بر کارکردهای عصب شناختی
دانآ آموزان با اختالل ریاضی .آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران.412-403 ،)4(6 ،
رادمهر ،ف.؛ و حسینخانزاده ،ع.ع .)1397( .نقآ مهار های حل مسئله و خودکارآمدپنداری در تبیین رفتارهای پرخطر دانآ آموزان.
فصلنامه سالمت روان کودل.169-157 ،)3(5 ،
حسینخانزاده ،ع.ع؛ لیزاده ،ر؛ طاهر ،م ،حیدری ،ح؛ و مبشری ،ف .)1397( .اثربخشی بازیدرمانی گروهی بر بهبود رواب بینفردی و
پذیرش اجتماعی در دانآآموزان با آسیب شنوایی .فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.20-1 ،)31(8 ،
حسینخانزاده ،ع.ع؛ فالحسراوانی ،ه؛ ایمنخواه ،ف؛ و طاهر ،م .)1397( .تأثیر آمههوزش مهههار هههای اجتمههاعی بهها روش صهههگههویی بههر
رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانآآموزان پرخاشگر .فصلنامه پژوهشنامه تربیتی.124-101 ،)4(56 ،
رهبر کرباسدهی ،ا؛ ابوالقاسمی ،ع؛ حسینخانزاده ،ع.ع؛ و رهبر کرباسدهی ،ف .)1397( .مقایسه مهار های عصههبشههناختی و اجتمههاعی
دانآآموزان با و بدون نارسایی حساب .فصلنامه عصبروانشناسی.122-107 ،)15(3 ،
رهبرکرباسدهی ،ف؛ حسینخانزاده ،ع.ع؛ و ابوالقاسمی ،ع .)1397( .تههأثیر آمههوزش راهبردهههای خههودتنظیمی بههر بهبههود مهههار خوانههدن
دانآآموزان پسر دارای اختالل یادگیری ویژه با نوع خواندن .مجله مطالعا ناتوانی.6-1 ،)8(77 ،
آزادیمنآ ،پ؛ حسینخانزاده ،ع.ع؛ و حکیمجههوادی ،م .)1397( .اثربخشههی بههازیدرمههانی عروسههکی بههر بهبههود مهههار هههای اجتمههاعی
کودکان مبتال به اختالل بیآفعالی/نارسایی توجه .مجله مطالعا ناتوانی.7-1 ،)8(44 ،
رهبرکرباسدهی ،ا؛ ابوالقاسمی ،ع؛ و حسینخانزاده ،ع.ع .)1397( .تأثیر آموزش برنام توانمندسازی خودتنظیمی بر کارکردهای عصب-
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خواندن دانآآموزان نارساخوان .فصلنامه خانواده و پژوهآ.66-49 ،)4(15 ،
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اوتیسم .دوماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی.20-13 ،)155( 6 ،
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به نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای .فصلنامه سالمت روان کودل.111-95 ،)1(6 ،
حسینخانزاده ،ع.ع؛ ابراهیمی ،ش؛ حسینی ،ش؛ خداکرمی ،ف .)1398( .تأثیر آموزش ریاضههی از طریههق برنامههههههای آمههوزش رایانهههای بههر
یادگیری ریاضی و عال ه به ریاضی دانآآموزان دیرآموز .نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی.164-149 ،)2(10 ،
تقویزاده ،م؛ اکبری ،ب؛ حسینخانزاده ،ع.ع؛ مشکبیدحقیقی؛ م .)1398( .مقایسه اثربخشی درمانهای شناختی-درمههانی و پههذیرش و تعهههد
بر تنظیم هیجان و مسئولیتپذیری افراطی اختالل شخصیت وسواس-جبری .فصلنامه پژوهآهای کاربردی روانشههناختی،)2(10 ،
.119-137
حسینخانزاده ،ع.ع؛ ابراهیمی ،ش؛ خداکرمی ،ف؛ حصیرچمن ،ا .)1398( .تأثیر آموزش از طریق بازیهای حرکتی بر یههادگیری مفههاهیم و
عال ه به ریاضی دانآآموزان دیرآموز .مجله علوم روانشناختی.806-797 ،)79(18 ،
حسینخانزاده ،ع.ع؛ ابراهیمی ،ش؛ حسینی ،ش؛ خداکرمی ،ف .)1398( .تأثیر آموزش ریاضههی از طریههق برنامههههههای آمههوزش رایانهههای بههر
یادگیری ریاضی و عال ه دانآآموزان دیرآموز .نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی.164-149 ،)2(10 ،
سیمبر ،ث؛ حسینخانزاده ،ع.ع؛ ابوالقاسمی ،ع .)1398( .امید به آینههده روابه دلبسههتگی و مشههکال هیجههانی -رفتههاری در کودکههان کههار.
فصلنامه سالمت روان کودل.51-65 ،)3(6 ،
ادیب صابر ،ف؛ شجاعی ،م؛ دانشور ،ا؛ حسههینخههانزاده ،ع.ع .)1398( .تههأثیر تمههرین در آب بههر رفتارهههای کلیشهههای و عههاد هههای خههواب
کودکان دارای اختالل طی
حسینخانزاده ،ع.ع؛ لطی

اوتیسم .فصلنامه مطالعا ناتوانی.110 ،9 ،

زنجانی ،م؛ طاهر ،م .)1398( .مقایسههه تههأثیر توانبخشههی بههه کمههک رایانههه و روش چندحسههی بههر بهبههود عملکههرد

خواندن دانآآموزان نارساخوان .فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی،)4(15 ،
تقویزاده ،م؛ اکبری ،ب؛ حسینخانزاده ،ع.ع؛ مشکبیدحقیقی؛ م .)1398( .مقایسه اثربخشی درمانهای شناختی-درمههانی و پههذیرش و تعهههد
بر کمالگرایی اختالل شخصیت وسواس-جبری .فصلنامه افق دانآ.6-6 ،)1(26 ،
شباهنگ ،ر؛ شجاعی ،م؛ با ری شیخانگفشه ،ف؛ حسینخانزاده ،ع.ع؛ نیکوگفتار ،م .)1398( .تحلیل ساختاری ارتبان احتکههار بهها مشههکال
بین فردی :نقآ میانجی دشواری در تنظیم هیجانی .فصلنامه پژوهآهای کاربردی روانشناختی.67-49 ،)4(10 ،
حسینخانزاده ،ع.ع؛ آهنگر ربانی ،ز؛ بهزادفر ،ف؛ سیدنوری ،ز؛ طاهر ،م .)1398( .نگههرش فرزنههد نسههبت بههه والههدین بهها میههزان گههرایآ بههه
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 ترویجی-برخی از مقاله های مروری و علمی

 مجله تعلههیم، مقایسه و تبیین نهمین و دهمین ویرایآ راهنمای انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکا.)1386( . ع، حسین خانزاده.3-12 ،)64-65( ،و تربیت استثنایی
.19  و18  شماره، پیشگیری از عقب ماندگی ذهنیفصل نامه احیا.)1385( . ع، حسین خانزاده.19 و18  شماره، فصل نامه احیا، ویژگی ها و راهبردها: دانآ آموزان دیرآموز.)1385( . ع، حسین خانزاده.27  و26  شماره، فصل نامه احیا. مطالعا فراشناختی در دانآ آموزان آهسته گام.)1386( . ع، حسین خانزاده.23  و22  شماره، فصل نامه احیا. تعامل بین خشونت خانوادگی و عقب ماندگی ذهنی.)1386( . ع، حسین خانزاده.34-45 ، )72 ( ، ، مجله تعلیم و تربیت استثنایی.کارکرد سالمت روان در افراد ناشنوا.)1386( . ع، حسین خانزاده-

 چههاپ در مجلههه تعلههیم و تربیههت،هههای اجتمههاعی

 سههنجآ و آمههوزش مهههار.)1387( . ل، ع؛ و صههفارخانی، حسین خانزاده.15-28 ،)86( ،استثنایی

 بررسی مهار های اجتماعی مورد نیاز دانآآموزان با نیازهای ویژه در.)1389(  ساجد، عباسعلی و یعقوب نژاد، حسین خانزاده.4-17 ، ) 106( ، مجله تعلیم و تربیت استثنایی،محی های شغلی
.از کودکان و نوجوانان با آسههیب شههنوایی

 بررسی تحلیلی بدرفتاری ها و سوء استفاده های مختل.)1389( . ع، حسین خانزاده-

مجله تعلیم و تربیت استثنایی.38-46 ، )104 ( ،
 حسین خانزاده ،ع .)1392( .روش هههای خههاص آمههوزش و سههنجآ مهههار هههای اجتمههاعی در کودکههان بهها اخههتالل نارسههاییتوجه/فزون کنشی ،مجله تعلیم و تربیت استثنایی.23-413 ،13 ،
خوشحال رودپشتی ،و؛ حسین خانزاده ،ع .)1394( .تاثیر آموزش مهارهای ارتبان موثر والههد محههور بههر مهههار هههای اجتمههاعیکودکان کم شنوا .تعلیم و تربیت استثنایی.55-45:)6(15 .
-حسین خانزاده ،ع؛ سیدنوری ،س.ز .)1394( .بررسی تحلیلی انتقادی رویکردهههای تشخیصههی مختله

نههاتوانی هههای یههادگیری.

تعلیم و تربیت استثنایی.39-30 ،15 .
 حسینخانزاده ،ع؛ و ایمنخواه ،ف .)1395( .نقآ درمان ترکیبی موسیقی به همراه بازی در تحول اجتماعی،جسمی و رفتاری کودکان با اختالل طی

اتیسم .تعلیم و تربیت استثنایی.59-47 ،)3(16 ،

 حسینخانزاده ،ع؛ رهبر ،ف؛ و رهبر ،ا .)1395( .مقایسه تنیدگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان دانآ آموزان با کم توای ذهنی ومعلمان دانآ آموزان عادی .تعلیم و تربیت استثنایی.31-25 ،)4(16 ،
 استوی،ا؛ حسینخانزاده ،ع؛ ساکت ،م؛ و محمدی ،ح .)1395( .مقایسه اسههترس ادرال شههده ،انسههجام خههانوادگی و خودپنههداره مههادرانکودکان با اختالل اتیسم و عادی .تعلیم و تربیت استثنایی.21-14،)3(16 ،
 طاهر ،م؛ مجرد ،آ؛ رجبی ،ا؛ بخشیپور ،ب؛ و حسینخانزاده ،ع .رابطه ذهن آگاهی و هوش معنوی با سالمت روانی دانشههجویان .علههومانسانی اسالمی.11-1 )1( 14 ،
 حسینخانزاده ،ع؛ واحد ،ح؛ شاکرینیا ،ا؛ و سیدنوری ،ز .)1395( .پیشگیری از اعتیاد در محی های آموزشی با تاکیههد بههر برنامههه درسههیپنهان .سالمت اجتماعی و اعتیاد.56-39 ،)8( 2 ،
 یگانه ،ن؛ حسینخانزاده ،ع؛ مرادی ،س؛ کریمپور ،ل؛و کاظمی مجرد ،م .)1395( .بررسی مقایسهای عملکههرد جنسههی زنههان در دوره-های بل از بارداری ،بارداری و شیردهی .فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان.55-47 ،)30(9 ،
حسینخانزاده ،ع؛ لیزاده ،ر؛ روشندل راد ،م؛ و سیدنوری ،ز .)1396 ( .تأثیر بازیدرمانی گروهی بر کاهآ کمرویههی دانههآآمههوزان بهها
آسیب شنوایی .تعلیم و تربیت استثنایی.34-18 ،1 ،
رهبر ،ف حسینخانزاده ،ع.ع؛ و رهبر ،ا .)1396 ( .تأثیر آموزش مهار هههای اجتمههاعی بههر خودتوانمندسههازی اجتمههاعی و نههاگویی هیجههانی
دانآآموزان با ناتوانیهای یادگیری ویژه .تعلیم و تربیت استثنایی.46-34 ،2 ،
رهبر ،ا؛ حسینخانزاده ،ع؛ رهبر ،ف .)1396 ( .تأثیر آموزش شناختی رفتاری مدیریت خشم .نشریه تعلیم و تربیت استثنایی.14-9 ،)7(3 ،
چترمهر ،س؛ حسینخانزاده ،ع.ع.؛ شاکرینیا ،ا .؛ و برادران ،م .)1397( .تأثیر آموزش مهار هههای ابرازمنههدی برخودکارآمههدی در روابه
بین فردی کودکان دارای لکنت زبان .مجله تعلیم و تربیت استثنایی.54-45 ،)15(1 ،
حسینخانزاده ،ع.ع؛ حقیقی ،ن؛ و شباهنگ؛ ر .)1398( .مقایسه تحلیل رفتارکاربردی و بازیدرمانی بر مشکال رفتاری کودکان با اختالل
طی

اوتیسم .دوماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی.20-13 ،)155( 6 ،

علیزاده بهمنی ،م؛ حسینخانزاده ،ع.ع .)1398( .نقآ طرحوارههای ناسازگار اولیه در پیآبینی هوش هیجانی در دانآآموزان دختر مقطع

متوسطه دوم .رویآ روانشناسی.204-197 )8(8 ،

برخی از مقاله های ارائه شده در همایش
 محمدی آریا ،ع؛ حسین خانزاده ،ع؛ لچینانی ،ف؛ طاهرالدینی ،ع .)1388( .ضرور اصالح الگوی اصالح مصههرف در برنامهههدرسی ،ارائه در همایآ ملی راهکارهای اصالح الگوی مصرف در برنامه درسی ،دانشگاههای پیام نور.
 حسین خانزاده ،ع؛ بابایی ،م؛ و حسین خانزاده ،م.)1389( .بررسی زمینه های روانشناختی و رگه های شخصیتی در افرادبزهکار ،ارائه در همایآ علمی نقآ فرهنگ سازی دینی در ارتقای امنیت اجتماعی ،فرمانهدهی انتظامی استان م.
 حسین خانزاده ،ع؛ بابایی ،م؛ و حسین خانزاده ،م.)1389( .پیشگیری از رفتارهای بزهکارانه و جرم و جنایت با رویکرد تقویتارزش های دینی و معنوی ،ارائه در همایآ علمی نقآ فرهنگ سازی دینی در ارتقای امنیت اجتماعی ،فرمانهدهی
انتظامی استان م.
 محمدی آریا ،ع؛ حسین خانزاده ،ع؛ بابایی ،م؛ همتی ،م؛ حسین خانزاده ،ا .)1389(.بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سالمتعمومی دانشجویان ،ارائه در همایآ منطقهای جوان و معنویت ،دانشگاه آزاد سنندج.
 محمدی آریا ،ع؛ حسین خانزاده ،ع؛ لچینانی،ف؛ نوذری ،م؛ و نخعی مقدم ،و .)1389( .تعیین عوامل مؤثر بر انجام فرایضدینی در دانآ آموزان ،ارائه در همایآ منطقهای جوان و معنویت ،دانشگاه آزاد سنندج.
 لچینانی ،ف؛ محمدی آریا ،ع؛ حسین خانزاده ،ع؛ نوذری ،م؛ و ملکیان ،م.)1389(.عوامل و راهکارهای مههؤثر بههر تربیههت دینههیدانآ آموزان در مدرسه ،همایآ مدرسه فردا ،دانشگاه ازاد چالوس.
 محمدی آریا ،ع؛ حسین خانزاده ،ع؛ لچینانی ،ف؛ و ملکیان ،م.)1398( .به کارگیری روش هههای درمههان رفتههاری -شههناختی دردرمان اختالال هیجانی -رفتاری دانآ اموزان .اولین همایآ عصب روانشناسی بالینی ایران.
 محمدی آریا ،ع؛ حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ و یاسینی ،ف .)1389( .بررسی پیامدهای برچسب گذاری بر روی دانآ آموزانمبتال به نشانگان داون ،دومین سمینار آشنایی با سندرم داون.
 -حسین خانزاده ،ع .محمدی آریا ،ع؛ و طاهر ،م.)1389( .بررسی مهار

های اجتماعی در دانآ آموزان با نشانگان داون،

دومین سمینار آشنایی با سندرم داون.
 -حسین خانزاده ،ع .)1390( .بررسی توصیفی-تحلیلی انواع مختل

سوء استفاده از کودکان و نوجوانان با آسیب شنوایی با

تمرکز بر راهبردهای پیشگیرانه ،دهمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران ،انجمن علمی شنوایی شناسی ایران.
 حسین خانزاده،ع.طاهر ،م؛ یاسینی ،ف؛ و حیدری ،ح .)1390( .بررسی روش های سنجآ و آموزش مهار های اجتماعی دردانآ آموزان با مهار های مختل  ،.یازدهمین همایآ علمی -پژوهشی دانشگاه گیالن
 -حسههین خانزاده،ع.طههاهر ،م؛ یاسههینی ،ف؛ حیههدری ،ح؛ و حدیداسههالمی ،ن.)1390( .بررسههی نقههآ مههذهب در پیشههگیری از

رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان ،یازدهمین همایآ علمی -پژوهشی دانشگاه گیالن
 حسین خانزاده ،ع؛ و رشیدی،ن).1390( .راهبردهای عملی در سازماندهی و گروهبندی دانآ آموزان در کههالسهههای درستلفیقی ،مقاله برتر همایآ علوم تربیتی دانشگاه پیام نور خلخال.
 یگانه ،ن؛ حسین خانزاده ،ع؛ و مراویانی ،ه .)1390( .مقایسه مشکال رفتاری در کودکان ورزشکار انفههرادی ،گروهههی و غیههرورزشکار ،همایآ ملی دستاوردهای جدید در توسعه ورزش و تربیت بدنی ،گرگان.
 باباتبار ،ش؛ یگانه ،ن؛ کافی ،م؛ و حسین خانزاده ،ع.)1391( .شیوه های مطالعه در دانشجویان کارشناسی و کارشناسههی ارشههد،سمینار بهداشت روانی دانشگاه گیالن
 حبیبی ،ز؛ محمدی ،ح؛ خسروجاوید ،م؛ و حسین خانزاده ،ع.)1391( .جهت گیری مذهبی و سههازش یههافتگی در دانشههجویان ،سمینار بهداشت روانی دانشگاه گیالن
 حبیبی ،ز؛ محمدی ،ح؛ خسروجاوید ،م؛ و حسین خانزاده ،ع.)1391( .خودمهارگری و سازش یافتگی در دانشههجویان ،سههمیناربهداشت روانی دانشگاه گیالن
 طاهر ،م؛ حبیبی ،ز؛ و حسین خانزاده ،ع .)1391( .نگرشهای مذهبی ،راهبردهای مقابله با تنیدگی و رضایت از زندگی ،سههمیناربهداشت روانی دانشگاه گیالن
محمدی ،ح؛ حسین خانزاده ،ع؛ لچیانی ،ف؛ و محمدی آزیا ،ع .)1391( .رابطههه سههبکهای هویههت و ادرال لیا ههت شههناختی بههاراهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان ،سمینار بهداشت روانی دانشگاه گیالن
 محمدی ،ح؛ علی نژاد موحد ،م؛ حسین خانزاده ،ع؛ و صالحی ،ا.)1391( .ویژگی های شخصیتی و شادزیستی در دانشههجویان،سمینار بهداشت روانی دانشگاه گیالن1391 ،
مهرابی،پ؛ حسین خانزاده ،ع؛ و آ اپور ،ف.)1391( .اینترنههت بهها احسههاس تنهههایی و سههبک هههای فرزنههدپروری در دانشههجویان،
سمینار بهداشت روانی دانشگاه گیالن
 یگانه ،ن؛ سلطانی ،ر؛ کافی ،م؛ و حسین خانزاده ،ع.)1391( .رابطه هوش هیجانی ،مدیریت زمان ،کیفیههت زنههدگی و پیشههرفتتحصیلی ،سمینار بهداشت روانی دانشگاه گیالن
 خدادادی ،ل ،فالح مرتضی نژاد ،ز؛ حسین خانزاده ،ع؛ و طاهر ،م؛ و یگانه ،ن .)1391( .پیآ بینی مشکال هیجانی و رفتههاریکودکان پیآ دبستانی با متغیرهای دموگرافیک ،سمینار کودکان پیآ دبستانی ،دانشگاه بهزیستی تهران
 حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ محمدی آریا ،ع؛ و یگانه ،ن .)1391( .اهمیت مهار هههای اجتمههاعی در کودکههان پیآدبسههتانی،سمینار کودکان پیآ دبستانی ،دانشگاه بهزیستی تهران.
 یعقوب نژاد ،س؛ حسین خانزاده ،ع؛ دوستی ،م؛ و یگانه ،ن .)1391( .نقآ آموزشهههای پههیآ دبسههتانی بههر رشههد مهار هههایاجتماعی  ،سمینار کودکان پیآ دبستانی ،دانشگاه بهزیستی تهران.

 حمیدیان ،س؛ حسین خانزاده ،ع؛ و یگانه ،ن.)1391( .نقآ دوره پیآ دبستانی در پیشرفت تحصههیلی ،سههمینار کودکههان پههیآدبستانی ،دانشگاه بهزیستی تهران.
 یگانه ،ن؛ حسین خانزاده ،ع؛و توسلی مقدم ،م .)1391( .بررسی مقایسه ای اختالال رفتاری در کودکان پیآ دبستانی شهریو روستایی ،سمینار کودکان پیآ دبستانی ،دانشگاه بهزیستی تهران.
 حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ یگانه ،ن؛ و محمدی آریا ،ع.)1391( .راهکارهههای پههرورش خال یههت در کودکههان پیآدبسههتانی،سمینار کودکان پیآ دبستانی ،دانشگاه بهزیستی تهران
 حسین خانزاده ،ع؛ محمدی آریا،ع؛ رشیدی ،ن؛ بابایی ،م؛ و کاهه ،ا.)1389( .بررسی رابطه جهههت گیههری مههذهبی بهها سههالمتروانشناختی دانشجویان .اولین همایآ منطقه ای جوان و معنویت در عصر ارتباطا .
 حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ و یگانه ،ن .)1391( .شناسایی و درمان اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی در مدرسه .تهران،دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی.
 طاهر ،م؛ و حسین خانزاده ،ع .)1391( .بررسی عوامل تضعی کننده روحیه ایثارگری در جامعه . .همایآ ملی ابعاد تربیتیفرهنگ ایثار و شهاد .
 حسین خانزاده ،ع؛ و طاهر ،م.)1391( .بررسی تطبیقی نگرش افراد به راهکارهای تقویت روحیه ایثارگری در بین ایثارگران وافراد عادی .همایآ ملی ابعاد تربیتی فرهنگ ایثار و شهاد .
 حسین خانزاده ،ع؛ حیدری ،ح؛ زارعی ،ا؛ محمدی ،ح؛ و سیدنوری ،ز .)1391( .بررسی نقآ جهههت گیههری مههذهبی در تبیههینسالمت روانشناختی دانشجویان .نخستین همایآ اسالم و سالمت روان.
 کرمی بلداجی ،ر؛ شیرازی ،م؛ حسین خانزاده ،ع؛ لچینانی ،ف؛ و حیدری ،ح .)1392( .بررسههی هههدایت و مشههور از دیههدگاهرآن و متخصصان علم راهنمایی و مشاوره .همایآ روش های کاربردی آموزش در اسالم.
حسین خانزاده ،ع؛ محمدی ،ح؛ محمدی آزیا ،ع؛ و طاهر ،م .)1392( .رابطههه نگههرش هههای مههذهبی و ظرفیههت خودمهههارگری در
دانشجویان .همایآ روش های کاربردی آموزش در اسالم.
 حسههین خههانزاده ،ع؛ رشههیدی ،ن؛ و یگانههه ،ن.)1391( .بررسههی رابطههه خودمهههارگری بهها انههواع جهههتگیههریهههایمذهبی.معنویت و سالمت.
 حسین خانزاده ،ع؛ رشیدی ،ن؛ حسین خانزاده ،ا؛ و زارعی منآ ،ق.)1391( .بررسههی تحلیلههی نقههآ مهههار هههای زنههدگی بههرسازش یافتگی افراد جامعه .همایآ خانواده و مهار های زندگی .دانشگاه کرمانشاه.
 حسین خانزاده ،ع؛ رشیدی ،ن؛ حسین خانزاده ،ا؛ و زارعی منآ ،ق.)1391( .بررسههی نقههآ مهههار هههای زنههدگی بههر افههزایآسازشیافتگی زناشویی .همایآ خانواده و مهار های زندگی .دانشگاه کرمانشاه.
 -امینی ،م؛ طاهر ،م؛ غالمی ،ف؛ بگیان کولههه مههرز ،م؛ حسههین خههانزاده ،ع؛ و امینههی ،م.)1391( .رابطههه باورهههای غیههر منطقههی و

هیجانخواهی با خال یت دانشجویان
 صفا شخصیتی و رضایت از زندگی دانشجویان .چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ و یگانه ،ن .)1391( .مهار های اجتماعی مورد نیاز دانآ آموزان کم توان ذهنی در مدرسههه.اولین
سیمینار مدرسه و کودل با نیازهای ویژه .تهران دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی.
برجیس ،م؛ فالح ،ز؛ طاهر ،م؛ حسین خانزاده ،ع؛ و حبیبی ،ز .)1391( .مقایسه میههزان نگرانههی ،امیههد و معنههای زنههدگی در دانههآ
آموزان مبتال به اتیسم و ناتوانی یادگیری.اولین سیمینار مدرسه و کودل با نیازهای ویژه .تهران دانشگاه علوم بهزیستی و
تونبخشی.
حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ و یگانه ،ن .)1391( .مهار های اجتماعی مورد نیاز دانآ آموزان کم توان ذهنی در مدرسه .اولین
سیمینار مدرسه و کودل با نیازهای ویژه .تهران دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی.
برجیس ،م؛ طاهر ،م؛ حکیم جوادی ،م؛ و حسین خانزاده ،ع .)1391( .مقایسه میزان نگرانی ،امیههد و معنههای زنههدگی مههاران دانههآ
آموزان با ناتوانی یادگیری و ناشنوا و در مقطع ابتدایی شهر اصفهان.اولین سیمینار مدرسههه و کههودل بهها نیازهههای ویههژه.
تهران ،دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی.
برجیس ،م؛ طاهر ،م؛ حکیم جوادی ،م؛ و حسین خانزاده ،ع .)1391( .میزان شیوع رفتارهای پرخطههر در دانههآ آمههوزان ناشههنوای
مقطع متوسطه .اولین سیمینار مدرسه و کودل با نیازهای ویژه .تهران ،دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی.
صحت بخآ ،آ؛ طاهر ،م؛ حسین خانزاده ،ع؛ غالمی ،ف؛ امینی ،م؛ و مهدی زاده ،ز .)1391( .فرسودگی شغلی و سالمت روانههی
پرستاران.چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.
طاهر ،م؛ بخشی پور ،ب؛ طاهر ،م؛ حسین خانزاده ،ع؛ غالمی ،ف؛ امینی ،م .)1391( .صفا شخصههیتی و رضههایت از زنههدگی در
دانشجویان .چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.
حسین خانزاده ،ع؛ و سید نوری ،ز .)1393( .راهبردهای حل مسئله در افراد بهها سههطوح مختله

آمههادگی اعتیههاد.هفتمین سههیمینار

بهداشت روانی ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
سید نوری ،ز؛ و حسین خانزاده ،ع.)1393( .نقآ سبک های اسناد دهی در پیآ بینی میزان گههرایآ بههه اعتیههاد .هفتمههین سههیمینار
بهداشت روانی ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
طاهر ،م؛ مجلل ،م؛ یحیی زاده ،ا؛ صالح ،ج؛ و حسین خانزاده ،ع .)1393( .مقایسه رابطه والد فرزند در انشجویان سههیگاری و غیههر
سیگاری .هفتمین سیمینار بهداشت روانی ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
طاهر ،م؛ و حسین خانزاده ،ع .)1391( .بررسی انتظارا افههراد جامعههه از ایثههارگران .همههایآ ملههی ابعههاد تربیتههی فرهنههگ ایثههار و
شهاد .
زارعی ،ا؛ حیدری ،ح؛ و حسین خانزاده ،ع .)1392( .بررسی رابطه سبک هههای ویتههی بهها سههازگاری اجتمههاعی دانشههجویان دختههر

دانشگاه پیام نور شهرستان بندر عباس .سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری.
حسین خانزاده ،ع؛ سیدنوری ،ز؛ و حیدری ،ح .)1392( .مقایسه توانایی خودبازداری در افراد با سطوح مختل

آمههادگی اعتیههاد.

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری.
یحیی زاده ،ا؛ حسین خانزاده ،ع؛ و حسن نیا جورشری ،م .)1392( .نقآ طرح واره های سازش نایافتهدر پیآ بینی نگههرش هه ای
ناکارآمد در دانشجویان .سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری
حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ مجلل ،م؛ و یحیی زاده ،ا .)1392( .مقایسه راهبردهای مقابله ای و رابطههه والههد فرزنههد در دانشههجویان
پسر مصرف کننده و غیر مصرف کننده مشروبا الکلی .سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری
حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ و یگانه ،ن .)1391( .مهار های اجتماعی در کودکان پیآ دبسههتانی .سههیمینار آمههوزش و سههالمت
کودکان پیآ از دبستان.
عقوب نژاد ،س؛ حسین خانزاده ،ع؛ دوستی ،م؛ و یگانه ،ن .)1391( .تاثیر آموزش پیآ دبستانی بر رشد اجتماعی نو آموزان پایه
اول دبستان .سیمینار آموزش و سالمت کودکان پیآ از دبستان.
یگانه ،ن؛ حمیدیان ،س؛ و حسین خانزاده ،ع .)1391( .پیآ بینی اضطراب دانشجویانبراساس ابعاد خال یت .اولههین همههایآ ملههی
پژوهآ و درمان در روانشناسی بالینی.
یگانه ،ن؛ حسین خانزاده ،ع؛ و ابولقاسمی ،ش .)1391( .بررسی وضعیت سالمت روانی دانشجویان .اولین همایآ ملی پژوهآ و
درمان در روانشناسی بالینی.
محمدی اریا ،ع؛ حسین خانزاده ،ع؛ و یعقوب نژاد ،س .)1391( .اثربخشی مداخال روانشناسی در افزایآ سازگاری نوجوانههان.
اولین همایآ ملی پژوهآ و درمان در روانشناسی بالینی.
آ اجان ،م؛ حسین خانزاده ،ع؛ خسروجاوید ،م؛ و سیدنوری ،ز .)1393( .بررسی رابطه حمایت اجتماعی خههانواده بهها میههزان شههیوع
رفتارهای پرخطردر دانشجویان .کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری.
حسین خانزاده ،ع؛ و شجاعی ،س .)1392( .روش هههای ارتبههاطی دانههآ آمههوزان بهها آسههیب شههنوایی .ویههژه نامههه مقههاال کنگههره
چالشگران استثنایی.
یگانه ،ن؛ حمیدیان ،س؛ حسین خانزاده ،ع؛ و غفاری ،ن .)1391( .چهارمین کنفرانس ملی خال یت شناسی ،تریزر و نوآوری در
آموزش.
یگانه ،ن؛ و حسین خانزاده ،ع .)1393( .اثربخشی آموزش برنامه درسیمهار های موثر کودکان والکر به شیوه شناختی رفتههاری
بر افزایآ مهار های اجتماعی دانآ آموزان پرخاشگر.اولین همایآ سراسری روانشناسی سالمت ایران.
حسین خانزاده ،ع؛ حیدری ،ح؛ و ملک زاده ،س .)1393( .رابطه بین هههوش هیجههانی و نگههرش بههه مصههرف مههواد مخههدر در بههین
دانشجویان .اولین همایآ سراسری روانشناسی سالمت ایران.

حسین خانزاده ،ع؛ رشیدی ،ن؛ و یگانه ،ن .)1391( .اثربخشی آموزش مهار های زندگی بر کاهآ میزان اعتیاد پذیری دانههآ
آموزان پسر مقطع متوسه شهرستان ایوان .همایآ ملی روانشناسی و خانواده.
لچینانی ،ف؛ شیرازی ،م؛ حسین خانزاده ،ع؛ سههیدنوری ،ز؛ و یحیههی زاده ،ا .)1392( .ارزیههابی انتقههادی تعلههیم و تربیههت دینههی در
اسالم .همایآ روش های کاربردی آموزش در اسالم.
حسین خانزاده ،ع؛ طاهر.م؛ سیدنوریی ،ز؛ و یحیههی زاده ،ا .)1392( .رابطههه شههیوه تعامههل والههد فرزنههد بهها میههزان اعتیههاد پههذیری در
دانشجویان .چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر،زاهدان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
طاهر ،م؛ حسین خانزاده .ع؛ یحیی زاده ،ا؛ سیدنوری ،ز؛ و عیسی پور ،م .)1392( .مقایسههه اعتیههاد پههذیری دانشههجویان بهها و بههدون
ارتبان با جنس مخال  .چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر،زاهدان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
یگانه ،ن؛ و حسین خانزاده ،ع .)1391( .سالمت روانی و سندروم پیآ از اعههدگی در دانشههجویان ورزشههکار و غیههر ورزشههکار.
اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی نقآ زن در سالمت خانواده و جامعه  .تهران ،دانشگاه الزهراء.
یگانه ،ن؛ و حسین خانزاده ،ع .)1391( .بررسی وضعیت عملکرد جنسی زنان .اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی نقآ
زن در سالمت خانواده و جامعه  .تهران ،دانشگاه الزهراء.
همتی علمدارلو ،ق؛ حسین خانزاده ،ع؛ شجاهعی ،س؛ و غالمی ،م .)1391( .بررسی راه های توسعه و ترویج فرهنگ ا امه نماز از
دیدگاه دانآ آموزان .بیست و یکمین اجالس سراسری نماز.
یگانه ،ن؛ حسین خانزاده ،ع؛ و غفاری ،ن.)1391( .نقآ جهت گیری مذهبی در تبیههین بهزیسههتی روانشههناختی .بیسههت و یکمههین
اجالس سراسری نماز.
حسین خانزاده ،ع؛ و طاهر ،م .)1391( .رابطه مذهب با رضایت از زندگی در دانشجویان .بیست و یکمین اجالس سراسری نماز.
حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ حبیبی ،ز؛ و یگانه ،ن .)1391( .رابطه مذهب با راهبردهای مقابله با استرس در دانشههجویان .بیسههت و
یکمین اجالس سراسری نماز.
حسین خانزاده ،ع؛ محمدی آریا ،ع؛ حیدری ،ح؛ و صاد ی فر ،م.)1391( .راهکارهای مههوثر بههر تربیههت دینههی دانههآ آمههوزان در
مدرسه .نخستین همایآ اسالم و سالمت روان.
حسین خانزاده ،ع؛ حیههدری ،ح؛ زارعههی ،ا؛ محمههدی ،ح؛ و طههاهر ،م .)1391( .نقههآ بازدارنههده ارزش هههای دینههی از رفتارهههای
بزهکارانه و ضد اجتماعی .نخستین همایآ اسالم و سالمت روان.
حسین خانزاده ،ع؛ محمدی آریا ،ع؛ لچینانی ،ف؛ ایراندوست ،ص؛ و عابههدپور ،م.)1389( .همههت مضههاع

و کههار مضههاع  ،از

نامگذاری تا نهادینه سازی.همایآ ملی همت مضاع  ،کار مضاع
محمدی آریا ،ع؛ حسین خانزاده ،ع؛ ملکیان ،م؛ وهاب ،م؛ و دوستی ،س.)1389( .بررسههی آثههار و جنبههه هههای روانشههناختی کههار.
همایآ ملی همت مضاع  ،کار مضاع

یگانه ،ن؛ حسین خانزاده ،ع؛ زربخآ ،م.)1392( .اثربخشی آموزش مهار های اجتماعی به شیوه شههناختی رفتههاری بههر کههاهآ
نشانه های اختالل های رفتاری برونی سازی شده در دانآ آموزان.ششمین همایآ بههین المللههی روانپزشههکی کههودل و
نوجوان.
پورآ ا ،ف؛ پورتقی ،ر؛ و حسین خانزاده ،ع .)1390( .مقایسه ویژگی های شخصیتی و جهت گیری مذهبی در دختههران فههراری و
غیر فراری شهر رشت .اولین همایآ ملی دوسالیانه آسیب های اجتماعی ایران.
حسینی نسههب ،ز؛ حسههین خههانزاده ،ع؛ شههاکرنیا ،ا؛ و محمههدی ،ح .)1393( .مقایسههه هیجههان خههواهی ،سههبک هههای حههل مسههئله و
راهبردهای مقابله با تنیدگی در سوء مصرف کنندگان مواد و افراد عادی .ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده.
یگانه ،ن؛ حسین خانزاده ،و محمدی ،ح.)1393( .رابطه احساس غربت و گههرایآ بههه دوسههتی بهها جههنس مخههال

بههل از ازدواج.

ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده
حیدری ،ح؛ کریمیان ،ن؛ زارعی ،ا؛ و حسین خانزاده ،ع .)1393( .بررسی رابطه بین ترس از صههمیمیت و سههبک هههای هههویتی بهها
تعهد زناشویی افراد متاهل .ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده
محمدی ،ح؛ و حسین خانزاده ،ع .)1393( .رابطه بین سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت .ششمین کنگره ملی آسیب شناسههی
خانواده
حسین خانزاده ،ع؛ طاهر ،م؛ حیدری ،ح؛ و جدیداالسالمی ،ن .)1391( .شناخت اثرا مت آمفتامین هابه عنوان داروی محرل
سیستم عصبی مرکزی .دوازدهمین همایآ علمی پژوهشی دانشگاه گیالن.
حسههین خههانزاده ،ع؛ مهرابههی ،پ؛ طههاهر ،م؛ و حیههدری ،ح .)1391( .آشههنایی بهها راهبردهههای پیشههگیری از اعتیههاد در نوجوانههان.
دوازدهمین همایآ علمی پژوهشی دانشگاه گیالن
یگانه ،ن؛ حسین خانزاده ،ع؛ محمدی آریا ،ع؛ و کافی ،م .)1390( .مقایسه انواع نگرش نسبت بههه سههیگار کشههیدن در بههین افههراد
سیگاری و غیر سیگاری .پنجمین کنگره سراسری اعتیاد.
 ا بالی ،م؛ موسوی ،و؛ و حسین خانزاده ،ع .)1393( .اثربخشی آمههوزش تحلیه ل رفتههار متقابههل بههر رضههایتمندی زناشههویی زنههان ،تحکیک بنیان خانواده و نقآ زن ،تهران.
تجدد ،م؛ کافی ،م؛ و حسین خانزاده ،ع .)1393( .آموزش مدیریت خشم بههر بهبههود روابه والههد -کههودل در والههدین کودکههان
دارای نشانههای اختالل بیآ فعالی نارسایی توجه .نخستین همایآ ملی علوم تربیتی و روانشناسی ،مرودشت.
 حسین خانزاده ،ع؛ سیدنوری ،ز؛ محمدی ،ح؛ بهزادفر ،ف؛ آهنگههر ،ز؛ و طههاهر ،م .)1394( .رابطههه بههین خههودنظم دهههیتحصیلی و اضطراب امتحان در دانآ آموزان .دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری ،تهران.
 نقآ اهداف پیشرفت در پیآ بینی کمک طلبی تحصیلی دانآ آموزان با ناتوانی های یادگیری -بررسی رابطه بین سخت رویی و باورهای خودکارآمدی با راهبردهای خودتنظیمی در نوجوانان

 بررسی رابطه بین نگرش نسبت به والد و احساس تنهایی با اعتیاد با اینترنت در نوجوانان بررسی رابطه بین نگرش نسبت به والد و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و احساس تنهایی با نگرش به دوستی با جنس مخال بررسی رابطه بین باورهای خودکارآمدی با سخت رویی و راهبردهای خودتنظیمی در نوجوانان مقایسه میزان نگرانی ،امید و معنای زندگی مادران دانآآموزان با ناتوانی یادگیری و ناشنوا مقطع ابتدایی شهر اصفهان شیوع افسردگی در کودکان مبتال به نشانگان داون شیوه های تشخیگ پیآ از تولد نشانگان داون مشکال زبانی در کودکان مبتال به نشانگان داون بهداشت دهان و دندان در افراد مبتال به نشانگان داون رابطه نگرش های مذهبی و راهبرد های خود نظم بخشی رابطه جهت گیری های مذهبی با ظرفیت خود مهارگری و سازش یافتگی بررسی رابطه مذهب با رضامندی زناشویی بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی با سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی بررسی رابطه بین دین داری در کار با تعهد سازمانی و خودنظارتی بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با سالمت روانشناختی دانشجویان شناسایی مهار های اجتماعی مورد نیاز دانآآموزان آهسته گام در مدرسه از دیدگاه اولیا ،معلمان و متخصصان بررسی نگرشهای والدین و معلمان در رابطه با مشکال جنسی افراد عقب مانده ذهنههی  ،کنگههره خههانواده و سههالمت جنسههی،1390
 مقایسه اختالل عملکرد جنسی در زنان باردار ،شیرده و عادی ،کنگره خانواده و سالمت جنسی1390 ، مقایسه اختالل های رفتاری در دانآ آموزان ورزشکار و عادی ،دومین کنفرانس ملی فیزیواوژی و روانشناسی ورزشههی ،علههیآباد1390 ،
 بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل دانشگاه تهران ،ارائه در همایآ منطقه ای جوانو معنویت ،دانشگاه آزاد سنندج ،مهر ماه 1389
 چگههونگی سههازماندهی و گروهبنههدی دانههآ آمههوزان در کههالسهههای درس تلفیقههی ،همههایآ مدرسههه فههردا ،دانشههگاه ازادچالوس1389،
 شناسایی و بررسی راهکارهای جذب و نگهداشت دانآ آموزان با رویکرد اجباری شدن دوره راهنمایی ،همایآ مدرسه فردا،دانشگاه ازاد چالوس1389،

 سنجآ نیازهای والدین دانآ آموزان با عقب ماندگی ذهنی خفی  ،اولین سمینار علمی خانواده و کودل اسههتثنایی 27 ،و 28بهمن ماه  ،1388دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 بررسی تحلیلی برخی از مهمترین برنامه های درسی مهارتهای اجتماعی ویژه کودکان استثنایی .اولین سمینار علمههی خههانواده وکودل استثنایی 27 ،و  28بهمن ماه  ،1388دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 موسوی ،و؛ حسین خانزاده ،ع؛ و رستمی زاده ،ا .)1394( .رابطه سالمت معنوی و امید به زندگی در بیماران مبههتال بههه سههرطان وافراد غیر مبتال.اولین همایآ ملی اسالم و سالمت روان ،هرمزگان.
 حسین خانزاده ،ع؛ سیدنوری ،س.ز؛ کریمی ،ر؛ و طاهر ،م .)1394( .مطالعه مو عیت های اجتمههاعی مشههکل سههاز بههرای دانههآآموزان با کم توانی ذهنی .دومین کنگره بین المللی تحقیقا آموزش و پرورش ،تهران.
حسین خانزاده ،ع؛ آمسنی ،د؛ اصههغری،ف؛ راسههتگو ،ه .)1396 ( .تههأثیر آمههوزش توانههایی خودمهههارگری بههر کههاهآ پرخاشههگری دانههآ
آموزان .چهارمین همایآ ملی روانشناسی مدرسه.
حسین خانزاده ،ع؛ آهنگر ربانی،ز؛ سید نوری،ز؛ واحد چوکده ،ح .)1395 ( .نقآ اضطراب پیشرفت در تبیین مهارتهههای حههل مسههئله
دانشجویان .سومین کنفرانس روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بینالمللی ،مشهد.
حسین خانزاده ،ع؛ زبردست ،غ .)1396( .رابطه بین سبک های عشق ورزی با رضایت زناشویی دانشههجویان متاهههل دانشههگاه آزاد واحههد
رشت .پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی .تهران.
حسین خانزاده ،ع؛ زبردست ،غ .)1396( .رابطه بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهههل دانشههگاه آزاد رشههت.
پزوهآ های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و اجتماعی در ایران و جهان .شیراز.
میرزایی ،ف؛ حسینخانزاده ،ع؛ شاکری نیا ،ا؛ اصههغری ،ف .)1394 ( .تههاثیر انسههجام خههانواده بههر رفتارهههای پرخاشههگرانه فرزنههدان .دومههین
همایآ ملی پرستاری ،روانشناسی ،ارتقای سالمت و محصی زیست .همدان.
حسینخانزاده ،ع؛ راستگو ،ه؛ طاهر ،م .)1396( .مقایسه سبک های حل مسئله انطبا ی و غیرانطبا ی در افراد مصرف کننده و غیرمصرف
کننده مواد  .چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری.
حسینخانزاده،ع؛ موسوی ،و؛ استوی ،ا؛ ساکت محجوب ،م؛ محمدیمنآ ،آ .)1394( .مقایسه سبکهای اسناد دانشجویان در سه گروه مانوس،
متوس و نامانوس با رآن.ا ولین همایآ ملی اسالم و سالمت روان .

حسین خانزاده ،ع.ع؛ استوی ،ا؛ ساکت محجوب  ،م؛ و محمدی منآ ،آ .)1394( .مقایسه سالمت روان دانشجویان در سه گروه
مانوس ،متوس

و نامانوس با رآن .اولین همایآ ملی اسالم و سالمت روان.

حسینخانزاده ،ع.ع؛ و استوی ،ا .)1394( .مقایسه معیارهای انتخاب همسر بین دانشجویان مجرد دختر و پسر.
بردبار ،س؛ و حسینخانزاده ،ع .)1396( .آسیبهای اجتماعی شبکههای مجازی و ماهواره .تهران
حسینخانزاده ،ع.ع؛ آهنگر ربانی ،ز؛ سیدنوری ،ز؛ و واحد ،ح .)1395( .نقآ اضطراب پیشرفت در تبیین مهارتهای حل مسئله
دانشجویان.
حسینخانزاده ،ع.ع؛ محمدنیا ،م .؛ و ایمنخواه ،ف .) 1397( .ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجآ نیازهای والدین کودکان با فلج مغزی.

. دانشگاه شیراز. کودل و نوجوان،نخستین همایآ ملی خانواده
 تأثیر آموزش برنامه توانمندسازی خودتنظیمی بر مهار های اجتماعی.)1397( .ع. ع، ع؛ و حسینخانزاده، ا؛ ابوالقاسمی،رهبرکرباسدهی
. دانشگاه فرهنگیان هرمزگان. اولین کنفرانس ملی یافتههای نوین در حوزه یاددهی و یادگیری.دانآآموزان نارساحساب
 نقآ مؤلفههای خودتنظیمی و کمالگرایی در پیآ بینی.)1397( . ز، ئ ائمی، ر،ع؛ شباهنگ. ع، ف؛ حسینخانزاده،با ری شیخانگفشه
. دانشگاه شیراز. با محوریت خانواده و زندگی سالم- همایآ ملی روانشناسی و سالمت.اهمالکاری تحصیلی دانآ آموزان
 نخستین. ساخت و اعتباریابی سنجآ نیازهای والدین کودکان با فلج مغزی.) 1397( . ف، م؛ و ایمنخواه،ع؛ محمدنیا. ع،حسینخانزاده
. دانشگاه شیراز. کودل و نوجوان،همایآ ملی خانواده
اوتیسم

 مقایسه سرمایه روانشناختی مادران دارای کودل مبتال به اختالل طی.)1398( . ف، م؛ و خداکرمی،ع؛ یزدانی. ع،حسینخانزاده
. دانشگاه عالمه طباطبائی. اختالل اوتیسم و چالآهای همراه، همایآ ملی خانواده.و مادران دارای کودکان بهنجار

 مقایسه ویژگیهای روانشناختی مادران دارای کودل مبتال به اختالل طی.)1398( . ف، م؛ و خداکرمی،ع؛ یزدانی. ع،حسینخانزاده
. دانشگاه عالمه طباطبائی. اختالل اوتیسم و چالآهای همراه، همایآ ملی خانواده.اوتیسم و مادران دارای کودکان بهنجار
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:طرح های پژوهشی
 نقههآ محقههق بههه عنههوان. دانشههگاه تهههران: حههامی مههالی. رفتاری در دبستانهای شهر تهههران- بررسی تحلیلی میزان شیوع اختالال هیجانی.1387  اردیبهشت،همکار طرح پژوهشی
 حههامی، ناشنوا و عادی جهت طراحی برنامه های مداخلههه ای، شناسایی و طبقه بندی مو عیت های اجتماعی مشکل ساز دانآ آموزان نابینا-

مالی :دانشگاه گیالن.1390 .
 بررسی نظام تشویق و تنبیه کارکنان و تاثیر آن بر انگیزش؛ مجری طرح پژوهشی ،حامی مالی :سازمان آموزش و پههرورش شهرسههتان هههایتهران.1389 ،
 بازنگری در محتوای برنامه درسی مهارتهای اجتماعی ویژه دانآ آموزان کم توان ذهنی ،مجری طههرح پژوهشههی ،حههامی مههالی :دانشههگاهگیالن.1390 ،
 نظرسنجی عمومی درباره راهکارهای تقویت روحیه ایثارگری در جامعه و انتظارا آنها از ایثارگران ،مجری طرح پژوهشی ،حامی مههالی :بنیاد شهید و ایثارگران استان گیالن.1390 .
 نقآ سبکهای ابراز هیجان ،سبکهای عشق ورزی ،رضایت جنسی ،و رضایت زناشویی در تبیین تمایل افراد به رواب فرازناشویی.مجری طرح پژوهشی ،حامی مالی :سازمان بهزیستی.1395 ،
 مطالعه میزان شیوع کودلآزاری و عوامل همبسته با آن در دامنه سنی  8تا  12سال .حامی مالی :سازمان بهزیستی.1396 . بررسی امید به آینده در بین جوانان استان گیالن و راهکارهای ارتقای آن .مجری طرح پژوهشههی ،حههامی مههالی :وزار ورزش و جوانههاناستان گیالن.1397 ،

کتاب های منتشر شده:
 روانشناسی و آموزش کودکان با کمتوانی هوشی(،با همکاری) .تهران :انتشارا دانژه آموزش مهار های اجتماعی به کودکان و نوجوانان ،تهران :انتشارا رشد فرهنگ (چاپ دوم) خانوادهسنجی( ،با همکاری) .تهران :انتشارا انجمن اولیا و مربیان (چاپ دوم) تدریس دانآآموزان کم توان ذهنی( ،با همکاری) .تهران :انتشارا رشد فرهنگ (چاپ دوم) روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه ،تهران ،انتشارا آوای نور (چاپ ششمم) آموزش فراگیر( ،با همکاری) .تهران :انتشارا دانشگاه تهران اصالح رفتار :اصول و شیوه ها( ،با همکاری) .تهران :انتشارا آوای نور اختاللهای رفتاری مخرب(،با همکاری) .تهران :انتشارا ارجمند ریشههای شادزیستی (با همکاری) .تهران :انتشارا رشد فرهنگ سنجآ نوجوان (با همکاری) .تهران :انتشارا رشد فرهنگ راهنمای انتشار انجمن روانشناسی آمریکا (با همکاری) .تهران :انتشارا آوای نور آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه (با همکاری دکتر علیزاده و دکتر همتی) .تهران :ارسباران -کتاب روانشناسی مرضی تحولی کودل و نوجوان ،تهران :آوای نور

 آموزش مهار های اجتماعی به کودکان با نیازهای ویژه ،در دست نهاییسازی روانشناسی ،آموزش و توانبخشی افراد با نیازهای ویژه .تهران :آوای نور. روانشناسی و آموزش دانآآموزان با نیازهای ویژه .تهران :ارسباران. راهبرد های سنجآ نوجوان .تهران :رشد فرهنگ. کمتوانی ذهنی :ارزیابی ،آموزش و توانبخشی .تهران :آوای نور. -کمتوانیهای شناختی و ذهنی .تهران :انتشارا ارسباران.

فهرست فقط برخی از راهنمایی و مشاوره پایان نامههای زیر در مقطع کارشناسی ارشد
 تاثیر آموزش خودمهارگری بر کاهآ پرخاشگری و افزایآ مهار های اجتماعی دانآ آموزان (استاد راهنما) تاثیر آموزش مهار های اجتماعی به شیوه شناختی/رفتاری بر کاهآ اختالل های هیجانی/رفتاری و افزایآ کههارکرد انطبهها یدانآ آموزان (استاد راهنما)
 بررسی رابطه فرزندپروری ادرال شده و بازداری رفتاری با کمال گرایی در دانشجویان (استاد راهنما) اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر نشانه ها و کیفیت زندگی در افراد مبتال به بیماری بازگشههت اسههید معههده بههه مههری (اسههتادراهنما)
 بررسی اثربخشی آموزش کنآ های اجرایی بر مهار های اجتماعی و اختالل های رفتاری دانآ آمههوزان نارسههاخوان (اسههتادراهنما)
 بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و شیوههای فرزندپروری با هوش هیجانی دانآ آموزان (استاد راهنما) بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری با راهبردهای خودنظم بخشی عاطفی و حرمت خود فرزندان (استاد راهنما) مقایسه اثربخشی آموزش از طریق تلفن همراه و آموزش سنتی بر افزایآ عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانههآ امههوزان بههاآسیب شنوایی (استاد راهنما)
 بررسی رابطه تمایزیافتگی خود با رضایت زناشویی و بهزیستی روانی (استاد راهنما) تاثیر آموزش نرم افزار ان یک بر حافظه و عملکرد تحصیلی دانآ آموزان با ناتوانی یادگیری(استاد راهنما) تاثیر آموزش داستان خوانی بر افزایآ انگیزش خواندن ،خودپنداشههت خوانههدن ،و نگههرش نسههبت بههه خوانههدن دانههآ آمههوزاننارساخوان (استاد راهنما)+
 مقایسه سازش یافتگی اجتماعی ،سالمت عمومی و حرمت خود دانآ آموزان تیزهوش مههدارس تلفیقههی و مههدارس جداسههازیشده (استاد راهنما)
 -اثربخشی آموزش راهبردهای درل مطلب بر بر پیشرفت و انگیزه خواندن دانآ آموزام مبتال به نارساخوانی (استاد راهنما)

 تاثیر آموزش مهار های دوست یابی بر افزایآ رفتارهای اجتماعی و کاهآ اختالل های رفتاری در کودکان مبتال به اختاللاوتیسم (استاد راهنما)
 مقایسه توانایی خودنظم بخشی ،ویژگی های شخصیتی و کارکرد خانواده دانآ آموزان دختر تیزهوشو عادی (استاد مشاور) اثربخشی آموزش مهار های ارتباطی بر سازش یافتگی و همدلی دانآ آموزان دختر ابتدایی (استاد مشاور) اثربخشی آموزش مهار های شناختی-اجتماعی بر کاهآ پرخاشگری و افزایآ مقبولیت اجتمههاعی کودکههان پههیآ دبسههتانی(استاد مشاور)
 تاثیر آموزش مدیریت خشم به والدین دارای کودکان مبتال به بیآ فعالی/نارسایی توجه بر بهبود رواب والههد-کههودل (اسههتادمشاور)
 نقآ عوامل شخصیتی و خال یت هیجانی در پیآ بینی راهبردهای نظم جویی هیجان (استاد مشاور) اثربخشی آموزش بازی درمانی شناختی رفتاری بر توجه ،حافظه و مهار های اجتمههاعی کودکههان بهها نههاتوانی یههادگیری امه الء(استاد مشاور)
 مقایسه رابطه کامل گرایی ،اهمال کاری و سبک های مقابله ای در افراد مبتال بههه اخههتالل عههروق کرونههری لههب و افههراد سههالم(استاد مشاور)
 رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه با مشکال بین فردی در زنان دانشجوی مجرد و متاهل بین  30تا  40سال شهر رشت (استادمشاور)
 اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کیفیت دوستی و راهبردهای مقابله با تنیدگی در افراد با آسیب بینایی (استاد مشاور) مقایسه رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه ،ویژگی های شخصیتی و سبک های ابراز هیجان در زوجین عادی و زوجههین درآستانه طالق (استاد مشاور)
 رابطه تعامل شناختی و عاطفی با نتیجه عملکرد تحصیلی زبان آموزان انگلیسی (استاد مشاور) بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با شادزیستی در افراد جانباز و عادی (استاد مشاور) مقایسه هوش هیجانی ،ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی نوجوانان بزهکار و غیربزهکار (استاد مشاور) اثربخشی آموزش هیجانی بر کیفیت دوستی و راهبردهای مقابله با تنیدگی در افراد با آسیب بینایی(استاد مشاور) رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با مشکال بین فردی در زنان دانشجوی مجرد و متاهل بین  30تا  40سال شهر رشت (استادمشاور)
 بررسی رابطه فرزندپروری ادرال شده و بازداری رفتاری با کمال گرایی در دانشجویان(استاد راهنما) مقایسه تاثیر آموزش از طریق تلفن همراه و آموزش سنتی بر میزان انگیزه پیشرفت و یادگیری دانآ آموزان با آسیب شههنوایی.(استاد راهنما)

 اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر نشانه ها و کیفیت زندگی در افراد مبتال به بیمههاری بازگشههت اسههید معههده بههه مری(اسههتادراهنما)
 تاثیر آموزش خودمهارگری بر کاهآ پرخاشگری و افزایآ مهار های اجتماعی دانآ آموزان(استاد راهنما) رابطه تعامل شناختی و عاطفی با نتیجه عملکرد تحصیلی زبان آموزان انگلیسی(استاد مشاور) رابطه بین شادکامی و الگوی پنج عاملی شخصیت  NEOدر بین افراد جانباز و غیرجانباز استان گیالن(-استاد مشاور) مقایسه رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه ،ویژگی های شخصیتی و سبک های ابراز هیجان در زوجین عادی و زوجین درآستانه طالق(استاد مشاور)
 مقایسه رابطه کامل گرایی ،اهمال کههاری و سههبک هههای مقابلههه ای در افههراد مبههتال بههه اخههتالل عههروق کرونههری لههب و افههرادسالم(استاد مشاور)
 اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسههئله اجتمههاعی بههر مهارتهههای اجتمههاعی و مشههکال بههین فههردی در دانمههآ آمههوزان دختههردبیرستانی تیزهوش(استاد مشاور)
 اثربخشی آموزش بازی درمههانی شههناختی رفتههاری بههر توجههه ،حافظههه و مهههار هههای اجتمههاعی کودکههان بهها نههاتوانی یههادگیریامالء(استاد مشاور)
 اثربخشی آموزش خودمهارگری بر سازش یافتگی دانآ آموزان با ناتوانی های یادگیری(استاد مشاور) بررسی اثربخشی آموزش کنآ های اجرایی بر مهار های اجتماعی و اختالل های رفتاری دانآ آموزان نارسههاخوان( .اسههتادراهنما)
 مقایسه هوش هیجانی ،ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی نوجوانان بزهکار و غیربزهکار(استاد مشاور) بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان سرطانی(استاد راهنما) تاثیر بازی درمانی عروسکی بر بهبود مهارتهای اجتماعی و کاهآ پرخاشگری کودکان مبتال بههه اخههتالل بههیآ فعالی/نارسههاییتوجه(استاد راهنما)
 تاثیر آموزش مهار های اجتماعی بر حرمتخود و خودپنداشت دانآآموزان نارساخوان (استاد راهنما) رابطه انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند با حرمت خود و پرخاشگری فرزندان(استاد راهنما) تاثیر آموزش مهارتهای دوست یابی بر افزایآ رفتارهای اجتماعی و کاهآ اختالل های رفتاری در کودکان مبههتال بههه اخههتاللاوتیسم(استاد راهنما)
 اثربخشی آموزش راهبردهای درل مطلب بر پیشرفت و انگیزه خواندن دانآ آموزان مبتال به نارساخوانی(استاد راهنما) رابطه سبکهای فرزندپروری و رفتار سازشی دانآ آموزان کم توان ذهنی(استاد مشاور) -تاثیر آموزش تنظیم هیجانی در پذیرش اجتماعی و همدلی دانآ آموزان مبتال به نارساخوانی(استاد مشاور)

 -مقایسه عالیم شناختی ،رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در بخآ های مختل

بیمارستانهای رشت(استاد مشاور)

 رابطه سالمت معنوی ،امید به زنههدگی و اضههطراب مههرگ در بیمههاران مبههتال بههه سههرطان درمههان پههذیر ،سههرطان پیشههرفته و افههرادغیرمبتال(استاد مشاور)
 رابطه عملکرد خانواده و کمال گرایی و اهمال کاری در دانآ آموزان شهر رشت(استاد مشاور) -مقایسه سبکهای فرزندپروری ،جو عاطفی و رضایت از زنههدگی در خههانواده هههای واجههد کودکههان کههم تههوان ذهنههی خفیه

و

خانواده های دارای کودکان عادی(استاد مشاور)
 مقایسه توانایی خودنظم بخشی ،ویژگی های شخصیتی و کارکرد خانواده دانآ آموزان دختر تیزهوش و عادی(استاد مشاور) مقایسه رفتارهای ضدتولید کارکنان واجد و فا د گرایشهای پرخاشگرانه (استاد مشاور) اثربخشی آموزش مهارتهای شناختی – اجتماعی بر کاهآ پرخاشگری و افزایآ مقبولیههت اجتمههاعی کودکههان پههیآ دبسههتانی(استاد مشاور)
 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر سازش یافتگی و همدلی دانآ آموزان دختر ابتدایی (استاد مشاور) تاثیر آموزش مدیریت خشم به والدین کودکان دارای نشانه های بیآ فعالی/نارسههایی توجههه بههر بهبههود روابه والههد -کههودل(استاد مشاور)
 نقآ عوامل شخصیت و خال یت هیجانی در پیآ بینی راهبردهای نظم جویی هیجان (استاد مشاور) تاثیر آموزش های دوران بارداری به شیوه شناختی رفتاری بر آگاهی ،نگرش و اضطراب بارداری زنان نخست زا (استاد راهنما) اثربخشی آموزش مهار های بین فردی بر سازش یافتگی اجتماعی و احساس تنهایی در دانآ آموزان با آسیب شنوایی (استادراهنما)
 رابطه سبکهای تربیتی ادرال شده و حمایت اجتماعی خانواده و دوستان با رفتارهای پرخطر دانشجویان (استاد راهنما) بررسی تاثیر مداخال دارویی و آموزش مهارتهای زندگی بر خلق ،هوش هیجانی و رفتارهای پرخطههر در افههراد معتههاد (اسههتادمشاور)
 بررسی اثربخشی دعا بر کاهآ استرس و اضطراب زنان باردار (استاد مشاور)اثربخشی کار گروهی با گل بر مهار تکانه ،کاهآ رفتارهای پرخاشگرانه و بهبههود روابه بههینفههردی کودکههان مبههتال بههه اخههتالل
نارسایی توجه /فزونکنشی (استاد راهنما)
تأثیر آموزش مهار های جرئتورزی بر کاهآ اضطراب اجتماعی و افزایآ رواب بینفردی در کودکان مبتال به لکنت زبههان
(استاد راهنما)
تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد خواندن دانآآموزان نارساخوان (استاد راهنما)
مقایسه اضطراب ،افسردگی و سبک زندگی در نوجوانان چاق و با وزن بهنجار (استاد راهنما)

تأثیر آموزش برنامه خودمهارگری -خودتنظیمی بر کاهآ اعتیادپذیری ،هیجانخواهی و تغییر نگرش نسبت بههه مههواد در دانههآ-
آموزان( .استاد راهنما)
تاثیر آموزش توجه و تمرکز بر مهارتهای حل مسئله و اضطراب دانآآموزان (استاد راهنما)
تاثیر تلفیق روش های معنادرمانی گروهی و موسیقی درمانی بر احساس تنهههایی ،کیفیههت زنههدگی و امیههدو بههه زنههدگی در افههراد
مصرف کننده شیشه (استاد راهنما)
نقآ سبک های فرزندپروری ادرال شده در تبیین اهمالکاری و کمالگرایی دانشجویان(استاد راهنما)
تاثیر بازی درمانی عروسکی بر بهبود مهار های اجتماعی و کاهآ پرخاشگری کودکان مبتال بههه اخههتالل نارسههایی توجههه/بیآ
فعالی (استاد راهنما)
تاثیر آموزش مهارتهای دوستیابی بر افزایآ رفتارهای اجتماعی و کاهآ اخههتالل هههای رفتههاری در کودکههان مبههتال بههه اخههتالل
اوتیسم (استاد راهنما)
اثربخشی آموزش راهبردهای درل مطلب بر پیشرفت و انگیزش خواندن دانآآموزان مبتال به نارساخوانی (استاد راهنما)
تاثیر آموزش مهارتهای خودمدیریتی بر کاهآ رفتارهای پرخاشگرانه و افزایآ مقبولیت اجتماعی دانآ آموزان (استاد راهنما)
تاثیر اموزش های دوران بارداری به شیوه شناختی رفتاری بر آگاهی ،نگرش ،و اضطراب بارداری زنان نخستزا (استاد راهنما)
تاثیر آموزش مهار های اجتماعی بر حرمت خود و خودپنداشت دانآ آموزان نارساخوان (استاد راهنما)
اثربخشی آموزش مهارتهای بین فردی بر سازش یافتگی اجتماعی و احساس تنهایی در دانس آمههوزان بهها آسههیب شههنوایی (اسههتاد
راهنما)
بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان سرطانی (استاد راهنما)
اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت از زندگی و بهزیستی روانشناختی دانآ آموزان پسر والدین مطلقههه (اسههتاد
مشاور)
رابطه ویژگی های شخصیتی و جهت گیری مذهبی با سازگاری و رضایت مندی زناشویی زنان طلبه (استاد مشاور)
اثربخشی بازی های گروهی بر مهار های اجتماعی و مشکال رفتاری کودکان مبتال به نشانگان داون (استاد مشاور)
تاثیر طرحواره درمانی طرد و بریدگی بر مهار های اجتماعی و خشم دانشجویان (استاد مشاور)
تاثیر آموزش تنظیم هیجانی در پذیرش اجتماعی و همدلی دانآ آموزان مبتال به نارساخوانی (استاد مشاور)
رابطه سالمت معنوی  ،امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتال به سرطان درمان پذیر ،سرطان پیشههرفته و افههراد غیههرمبتال
(استاد مشاور)
تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رضایت مندی زناشویی و سبک های فرزندپروری (استاد مشاور)
مقایسه عالئم شناختی (افسردگی ،اضطراب ،استرس ادرال شده)  ،رضایت شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخههآ

های مختل

بیمارستان های رشت (استاد مشاور)

اثربخشی راهبردهای تقویت حافظه فعال و ادرال دیداری بر بهبود عملکرد امال در دانههآ آمههوزان مبههتال بههه نههاتوانی یههادگیری
(استاد مشاور)
مقایسه سبک های فرزندپروری  ،جو عاطفی و رضایت از زندگی در خانواده هههای واجههد کودکههان کههم تههوان ذهنههی خفیه

و

خانواده های دارای کودکان عادی (استاد مشاور)
مقایسه توانایی خودنظم بخشی ،ویژگی های شخصیتی و کاکرد خانواده دانآ آموزان دختر تیزهوش و عادی (استاد مشاور)
اثربخشی آموزش مهارتهای شناختی اجتماعی بر کاهآ پرخاشگری و افزایآ مقبولیت اجتماعی کودکان پیآ دبسههتانی (اسههتاد
مشاور)
بررسی تاثیر مداخال دارویی و اموزش مهار های زندگی بر خلق ،هوش هیجانی و رفتارهههای پرخطههر در افههراد معتههاد (اسههتاد
مشاور)
بررسی اثربخشی دعا بر کاهآ استرس و اضطراب زنان باردار (استاد مشاور)
اثربخشی آموزش مهار های ارتباطی بر سازش یافتگی و همدلی دانآ آموزان دختر ابتدایی (استاد مشاور)
تاثیر آموزش مدیریت خشم به والدین کودکان دارای نشانههای بیآفعالی نارسایی توجه بر بهبود رواب والد – کههودل (اسههتاد
مشاور)

اثربخشی آموزش مهار های جرأ ورزی بر کاهآ اضطراب اجتماعی و افزایآ رواب بینفردی در کودکان مبههتال بههه لکنههت
زبان (استاد راهنما)
مقایسه تأثیر دو روش بازی درمانی و تحلیل رفتار کاربردی بر رفتارهای کلیشه ای و اجتماعی ،پردازش حسی و آسههیب بههه خههود
در کودکان مبتالبه اختالال طی

اوتیسم (استاد راهنما)

اثربخشی آموزش شناختی -رفتاری بر سبک های اسههنادی و نگرانههی از تصههویر بههدنی در دانههآ آمههوزان بهها نشههانه هههای اخههتالل
اضطراب اجتماعی (استاد راهنما)
تحلیل محتوای داستانهای کتابهای فارسی مقطع دبستان در سال  95 - 94از دیدگاه معلمان و متخصصان (استاد راهنما)
تأثیرآموزش مهار های اجتماعی هیجانی بر آگاهی هیجانی وخودکارآمههدی در تعامههل بهها همسههاالن در دانههآ آمههوزان کمههرو
(استاد مشاور)
تاثیر آموزش مهار های پرورش کودل متفکر به والدین بههر تههاب آوری و راهبردهههای مقابلههه ای کودکههان بهها سههطح سههازش
یافتگی پایین (استاد راهنما)

تاثیر آموزش برنامه توانمندسازی خودتنظیمی بر مهار هههای عصههب شههناختی و اجتمههاعی دانههآ آمههوزان نارساحسههاب (اسههتاد
مشاور)
تاثیر آموزش شناختی رفتاری گروهههی بههر بهزیسههتی روانشههناختی و عملکههرد اجتمههاعی  /انطبهها ی کودکههان کههار (اسه تاد مشههاور)
اثربخشی بازی های گروهی بر افزایآ مهارتهای اجتماعی و کاهآ مشههکال رفتههاری دانههآ آمههوزان بهها نشههانگان داون (اسههتاد
مشاور)
نقآ عوامل شخصیت و خال یت هیجانی درپیآ بینی راهبردهای نظم جویی هیجان (استاد مشاور)
مقایسه امید به آینده ،سبکهای دلبستگی و مشکال هیجانی -رفتاری در کودکان کار با سایر همساالن (استاد راهنما)
مطالع رواب والد-کودل و خواهر-برادر در خانوادههای با و بدون فرزنههد دارای نشههانههای اخههتالل نافرمههانی مقابلهههای (اسههتاد
راهنما)
تأثیر آموزش برنامههه خودمهههارگری -خههودتنظیمی بههر کههاهآ اعتیادپههذیری ،هیجههانخواهی و تغییههر نگههرش نسههبت بههه مههواد در
دانآآموزان (استاد راهنما)
تأثیر تلفیق روشهای معنا درمانی گروهههی و موسههیقیدرمانی بههر احسههاس تنهههایی ،کیفیههت زنههدگی و امیههد بههه زنههدگی در افههراد
مصرفکنندة شیشه (استاد راهنما)
تأثیر آموزش توجه و تمرکز بر مهار های حل مسئله و اضطراب امتحان دانآ آموزان (استاد راهنما)
تأثیر طرحواره درمانی طرد و بریدگی بر مهار های اجتماعی و خشم دانشجویان (استاد مشاور)
نقآ سبکهای فرزند پروری ادرال شده در تبیین اهمالکاری و کمالگرایی در دانشجویان (استاد راهنما)
تاثیر آموزش مهارتهای فراشناختی بر خودناتوانسازی و احساس خودکارآمدی دانآ آموزان (استاد راهنما)
رابطه ویژگیهای شخصیتی و جهتگیری مذهبی با سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان طلبه (استاد مشاور)
تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد خواندن دانآآموزان نارساخوان (استاد راهنما)
مقایسه اضطراب ،افسردگی و سبک زندگی در کودکان چاق و با وزن بهنجار (استاد راهنما)
مقایس عالئم روان شناختی (افسردگی ،اضطراب و استرس ادرال شده) رضایت شغلی و فرسودگی شههغلی پرسههتاران شههاغل در
بخآ های مختل

بیمارستانهای رشت (استاد مشاور)

تاثیر آموزش مهار های خود مدیریتی بر کاهآ رفتار های پرخاشگرانه و افههزایآ مقبولیههت اجتمههاعی در دانههآ آمههوزان (اسههتاد
راهنما)
اثر بخشی راهبردهای تقویت حافظه فعال و ادرال دیداری بر بهبود عملکرد امالء در دانآ آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری (استاد
مشاور)
اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت از زندگی و بهزیستی روانشناختی دانآآمههوزان پسههر والههدین مطلقههه (اسههتاد

مشاور)
بررسی اهمیت استیفاء اشخاص دارای هوش مرزی و اشخاص کمتوان ذهنی خفی

(استاد مشاور)

مقایسه رفتارهای ضد تولید در کارکنان واجد و فا د گرایآ های پرخاشگرانه (استاد مشاور)
رابطه عملکرد خانواده ،کمال گرایی و اهمال کاری در دانآ آموزان (استاد مشاور)
رابط سالمت معنوی ،امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتال به سرطان درمان پذیر ،سرطان پیشرفته و افراد غیرمبتال (استاد
مشاور)
رابطه سبک تربیتی والدین و رفتار سازشی دانآ آموزان کم توان ذهنی (استاد مشاور)
رابط انسجام خانواده و تعامل والد -فرزند با حرمت خود و پرخاشگری فرزندان (استاد راهنما)
اثربخشی کارگروهی با گِل بر مهار تکانه ،رفتارهههای پرخاشههگرانه و روابه بینفههردی کودکههان مبههتال بههه اخههتالل نارسههایی توجههه/
فزونکنشی (استاد راهنما)
تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رضایتمندی زناشویی و سبک های فرزندپروری (استاد مشاور)
تاثیر آموزش تنظیم هیجانی در پذیرش اجتماعی و همدلی دانآ آموزان مبتال به نارساخوانی (استاد مشاور)
مقایسه توانایی خودنظم بخشی ،ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانههآ آمههوزان دختههر تیزهههوش و عههادی (اسههتاد مشههاور)
اثربخشی آموزش راهبردهای درل مطلب بر پیشرفت و انگیزة خواندن دانآ آموزان مبتال به نارساخوانی (استاد راهنما)
تأثیر آموزش مهار های دوست یابی در افزایآ رفتارهای اجتماعی و کاهآ اختاللهای رفتاری کودکان مبتال به اوتیسم (اسههتاد
راهنما)

