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 رزومه دکتر امیر قمرانی
 

  مشخصات فردي
 

  مدارج علمي

 سال اخذ مدرک دانشگاه محل تحصيل رشته تحصيلي مدرک

  1389  دانشگاه اصفهان ایران  روانشناسي  دكتري

  1383  دانشگاه شيراز ایران  روانشناسي و آموزش كودكان استثنایي  فوق ليسانس

  1381  دانشگاه بيرجند ایران  تربيتيعلوم   ليسانس

  1377  آیت اهلل طالقاني ایران  علوم تجربي  دیپلم
 

  افتخارات دوران تحصيل و خدمت

سال  محل اهداء اهداء کننده عنوان جايزه

 اهداء

  1396  دانشگاه اصفهان  ریيس دانشگاه اصفهان  مدرس نمونه دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربيتي و استاد برتر آموزشي 

  1395روانشناسي در سال 

علوم تربيتي و  ریيس دانشکده

  روانشناسي

  1396  اصفهان

عباس خامه یار : معاون پژوهش و   طرح پژوهشي برتر كشوري

سازمان بنياد شهيد و  ارتباطات فرهنگي

  امور ایثارگران كشور

سازمان بنياد شهيد 

و امور ایثارگران 

  كشور

1390  

پژوهشگر برتر استاني در امر ترویج فرهنگ 

  ایثار و شهادت

سرپرست اداره كل بنياد شهيد و امور 

  ایثارگران استان خراسان جنوبي

استان خراسان 

  جنوبي

1390  

پژوهشگر برتر دانشکده علوم تربيتي و عضو 

پژوهشي پژوهشگاه  -منتخب هسته هاي علمي

  دانشجویي

ه دانشگاسرپرست پژوهشگاه دانشجویي 

  اصفهان

  1389  دانشگاه اصفهان

كسب رتبه برتر در دوازدهمين مسابقه تاليف 

  كتاب نماز

آموزشي و پژوهشي  -معاون فرهنگي 

  ستاد اقامه نماز كشور

ستاد اقامه نماز 

  كشور

1389  

  1389  دانشگاه اصفهان  مدیر كل امور فرهنگي دانشگاه  پژوهشگربرتر دانشگاه اصفهان

در مقطع  دانشجوي نمونه دانشگاه اصفهان

  دكتري

  1388  دانشگاه اصفهان  ریاست دانشگاه اصفهان

 هنري -كسب رتبه برتر در جشنواره فرهنگي 

  نماز

استان خراسان   مشاور استاندار و دبير ستاد اقامه نماز

  جنوبي

1388  

كسب رتبه برتر كشوري)چهارم( در نخستين 

دانشجویي قرآن، نيایش و جشنواره فرهنگي 

  زندگي معنوي

  1388  دانشگاه تربيت معلم  معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي
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  سوابق مدیریتي و اجرایي

 تاريخ ابالغ محل فعاليت سمت موضوع ابالغ

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

عضو كميته كرسي هاي نظریه پردازي، نقد و مناظره 

  علوم تربيتي و روانشناسيدانشکده 

مركز نظریه پردازي 

  دانشگاه اصفهان

1395/8/17  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

عضو كميته تحصيالت تکميلي گروه روانشناسي كودكان 

  با نيازهاي خاص

دانشکده علوم تربيتي و 

  روانشناسي

1395/8/1  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  انشگاهداخل د

عضو كميته تخصصي گروه روانشناسي كودكان با 

  نيازهاي خاص

دانشکده علوم تربيتي و 

  روانشناسي

1395/8/1  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

 نماینده گروه روانشناسي كودكان با نيازهاي خاص در

  شوراي كتاب دانشکده

دانشکده علوم تربيتي و 

  روانشناسي

1395/8/1  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  خارج دانشگاه

دانش و پژوهش در  عضو هيات تحریریه نشریه

  روانشناسي كاربردي

  1395/5/17  دانشگاه اصفهان

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

عضو شوراي سياستگذاري مركز تخصصي بازي هاي 

  رایانه اي دانشگاه اصفهان

  1395/4/27  دانشگاه اصفهان

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  خارج دانشگاه

  1394/8/11  دانشگاه علوم پزشکي  عضو شوراي داوران نشریه علمي پژوهشي علوم رفتاري

عضو كميته علمي اولين كنگره سراسري موج سوم   سایر

  درمان هاي رفتاري

دانشگاه علوم پزشکي 

  كاشان

1394/7/21  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  خارج دانشگاه

Scientific and Technical Committee & 

Editorial Review Board on Psychological 

and Behavioral Sciences  

Iran  1394/5/16  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

دبير علمي كنفرانس ملي فرصت ها و چالش هاي 

  هاي رایانه اي صنعت بازي

معاونت پژوهشي دانشگاه 

  اصفهان

1394/2/27  

 -عضو كميته علمي همایش توانمندسازي فردي   سایر

  اجتماعي افراد با نيازهاي ویژه

  1393/7/23  دانشگاه اصفهان
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فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

مسئول كارگروه تخصصي مقابله با انحرافات اجتماعي 

  دانشگاه

  1393/7/5  معاونت پژوهشي دانشگاه

همکاري در امور 

  اجرایي دانشگاه

استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه روانشناسي و 

  آموزش كودكان با نيازهاي خاص

دانشکده علوم تربيتي و 

  روانشناسي

1393/7/1  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

  1392/9/9  دانشکده اهل بيت  گروه مطالعات زنان نماینده تحصيالت تکميلي

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

  1392/8/20  معاونت فرهنگي دانشگاه  دبير علمي همایش مواد اعتياد آور نوین صنعتي

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

رئيس كميته مشورتي حمایت هاي مادي و معنوي 

  كتابخانه مركزي

معاونت تحقيقات و 

  فناوري دانشگاه

1392/5/6  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

عضو كارگروه پژوهشي طرح جامع دانشگاه و سند 

  1404راهبردي افق 

  1392/5/5  دانشگاه اصفهان

در ارتباط با جنگ 

  تحميلي

امور  و داور و عضو كميته تخصصي تحقيقات بنياد شهيد

  ایثارگران خراسان

بنياد شهيد و امور 

  ایثارگران

1392/4/4  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

  1392/2/14  دانشگاه اصفهان  رئيس كميته علوم و فناوري شناختي دانشگاه اصفهان

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  خارج دانشگاه

  1391/12/1  دانشگاه اصفهان  سایکوسوماتيکعضو كميته علمي پنجمين كنگره 

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

كتابخانه مركزي و مركز   عضو شوراي نسخ خطي دانشگاه

  اسناد دانشگاه

1391/10/26  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

معاونت تحقيقات و   عضو كميته علم سنجي دانشگاه

  دانشگاه فناوري

1391/10/17  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

دبير علمي همایش ارتقاي سالمت اجتماعي زنان 

  سرپرست خانوار

  1391/10/1  دانشگاه اصفهان
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فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

كز كتابخانه مركزي و مر  دبير كميته تامين منابع علمي التين دانشگاه

  اسناد دانشگاه اصفهان

1391/9/26  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

گروه روانشناسي و آموزش  عضو كميته تخصصي

  كودكان با نيازهاي خاص

دانشکده علوم تربيتي و 

  روانشناسي

1391/9/1  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

كميته تفسير و نقد و مشاور علمي  ناظر فرهنگي

  روانشناختي فيلم

  1391/8/29  دانشکده علوم تربيتي

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

عضو كميته بازنگري سرفصل ها و منابع درسي رشته 

  كودكان با نيازهاي خاص

دانشکده علوم تربيتي و 

  روانشناسي

1391/8/14  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

عضو كميته تحصيالت تکميلي گروه روانشناسي كودكان 

  با نيازهاي خاص

دانشکده علوم تربيتي و 

  روانشناسي

1391/7/18  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  خارج دانشگاه

  1391/7/4  ایران  (APA)عضو انجمن روانشناسي آمریکا

همکاري در امور 

  اجرایي دانشگاه

 -دانشگاه اصفهان   كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه اصفهانرئيس 

  كتابخانه مركزي

1391/6/28  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

عضو كميته راه اندازي و تاسيس رشته كارشناسي ارشد 

  سبک زندگي با رویکرد اسالمي

دانشکده علوم تربيتي و 

  روانشناسي

1391/2/7  

يت در كميته فعال

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

عضو كميته راه اندازي و عضو گروه پژوهشي پژوهشکده 

  خانواده در جامعه نبوي

معاونت تحقيقات و 

  فناوري دانشگاه

1391/1/26  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  خارج دانشگاه

تربيتي و  دانشکده علوم  دبير شوراي اجرایي شعبه انجمن روانشناسي ایران

روانشناسي دانشگاه 

  اصفهان

1390/12/25  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  خارج دانشگاه

دانشکده علوم تربيتي و   ناظر انتخابات سازمان نظام روانشناسي

  روانشناسي

1390/12/1  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

  1390/10/3  تيدانشکده علوم تربي  كارشناس و مشاور علمي
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فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  خارج دانشگاه

عضو كميته تخصصي تحقيق و پژوهش مركز تحقيقات 

  (و طرح هاي كاربردي حجاب ریحانه النبي )ع

مدیر مركز تحقيقات و 

طرح هاي كاربردي حجاب 

  (ریحانه النبي )ع

1390/9/11  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

دانشکده علوم تربيتي و   عضو وابسته قطب علمي روانشناسي معنویت و شادي

  روانشناسي

1390/9/1  

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  داخل دانشگاه

  1390/7/30  دانشکده علوم تربيتي  نماینده گروه در جذب متقاضيان خارجي

فعاليت در كميته 

ها و شوراهاي 

  خارج دانشگاه

بين  هشتمين كنگره (chairperson)دبير علمي

  المللي روانپزشکي و روانشناسي نوجوانان

  1390/6/24  آتن -یونان 

 

  كتاب

نوع  عنوان کتاب

 کتاب

کاربري 

تعريف 

 شده

 نويسندگان تاريخ چاپ ناشر

 راهنماي متخصصين باليني در زمينه

ADHD ( اختالل بيش فعالي همراه با

  (نقص توجه

  ماندانا سپنتا  1395/12/20  افسر -اصفهان  غيردرسي  ترجمه

محبوبه 

هاشمي 

  جوزداني

  امير قمراني
 

 -انتشارات جنگل  غيردرسي  ترجمه  مقدمه اي بر روش پژوهش تركيبي

  كاوشياران

  احمد عابدي  1395/11/30

  امير قمراني
 

و تقویت مهارتهاي حركتي در  شناخت

كنش كودكان )با تاكيد بر كودكان 

،اوتيسم و سایر  پریش ،بيش فعال

)انتشارات -هاي یادگيري(ناتواني

  (آموخته

  امير قمراني  1393/12/25  آموخته  غيردرسي  ترجمه

 عليرضا

  حافظي

  محمد رضایي
 

كودكان با اختالالت طيف اوتيسم 

  (ص216راهنماي والدین و مربيان)

انتشارات پيغام   غيردرسي  تاليف

همکاري دانش با 

سازمان بهزیستي 

  استان اصفهان

علي اكبر   1392/3/21

  ابراهيمي

  امير قمراني

سيدكمال 

  صدیقي
 

 

  مقاالت منتشره
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  ISI مجالت نمایه شده

 نويسندگان تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله

Evaluating the Effectiveness of Group Interaction 

Analysis in Psychological well-being of Women 

Living in Tehran  

MAGNT 

Research 

Report  

  الهام تيموري  1393/9/9

  امير قمراني

مریم 

  اسماعيلي
 

Relationship between Critical Thinking 

Dispositions and Dialogue-based Education 

among teachers  

Journal of 

Amrican 

Science  

محمدرضا   1391/6/9

  نيستاني

محمدحسين 

  حيدري

  امير قمراني
 

  ISI مجالت نمایه شده غير

 نويسندگان تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله

Expressed Emotion and Alexithymia in 

Mothers of Autistic Children  

Mediterranean 

Journal of Social 

Sciences  

  كبري اباذري  1395/4/17

مختار ملک 

  پور

  امير قمراني

  احمد عابدي

ساالر 

  فرامرزي
 

Efficiency of social-emotional learning 

program on emotions management of 

students with hearing impairments in 

regular schools  

Elixir Psychology  1393/8/8   راضيه

  عباسيان

ساالر 

  فرامرزي

  امير قمراني
 

Effectiveness of gratitude training on 

happiness in mother of child with mental 

retardation  

New York Science 

Journal  

مریم   1392/10/4

  تفنگچي

محمد باقر 

  كجباف

  امير قمراني
 

The Effect of Training Parents in 

Couples’ Communication Model on 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Symptoms in 4-9 Year-Old Students in 

Isfahan  

International Journal 

of Education & 

Literacy Studies  

ارغوان   1392/8/9

  شریعت

مختار ملک 

  پور
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  امير قمراني
 

The Impact of the Attachment Style Based 

Training on Happiness Couples With 

Disabilities Children in Iran  

British Journal of 

Social Science  

حامد قاسمي   1392/3/9

  ارغنه

  امير قمراني

  وحيد رنگي

  صمد عظيمي
 

The Investigation of Validity and 

Reliabilty of a Scale of Oerceived 

Vulnerability to Disease in Iran  

British Journal of 

Social Science  

مریم   1391/11/11

  احمدزاده

  امير قمراني

  مریم صمدي

عبدالحسن 

  شمسي

عزیزاله اربابي 

  سرجو
 

Relationship between the level of personal 

autonomy in high school students and the 

rate of teachers’ attention to teaching 

approaches of personal autonomy  

Journal of Education 

and Learning  

محمدحسين   1391/3/12

  حيدري

محمدرضا 

  نيستاني

  امير قمراني

ر ساال

  فرامرزي
 

  پژوهشي-مجالت علمي

ISC نويسندگان تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله 
 

رابطه بين آمادگي نوستالژي مادران و 

  مشکالت رفتاري فرزندان دختر

انجمن علمي -پرستاري كودكان

  پرستاري ایران

  امير قمراني  1397/5/31

  مطهره لطفي
 

 

دگي زنمدل پيش بيني ارتقاء كيفيت 

براساس ابراز هيجان و هوش معنوي با 

واسطه گري پذیرش درد در زنان 

  مبتال به بيماري فيبروميالژي

شهرزاد حاجي   1397/5/30  بيهوشي و درد

  محمد كاظمي

غالمرضا 

  منشئي

  امير قمراني
  

ویژگي هاي روان سنجي مقياس 

  شيفتگي تحصيلي در دانشجویان

دانشگاه آزاد -ارزشيابيآموزش و 

اسالمي واحد تبریز)این مجله از 

پژوهشي مي -علمي 93فروردین 

  (باشد

  فرخ رو جليلي  1397/3/31

  مژگان عارفي

  امير قمراني
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غالمرضا 

  منشئي
 

 

تأثير آموزش برنامه ي سالهاي 

باورنکردني بر مهارتهاي اجتماعي 

  دانش آموزان كم توان ذهني

اه دانشگ-افراد استثنایيروانشناسي 

باهمکاري -عالمه طباطبایي

  دانشگاههاي دیگر

عادل   1397/3/30

  محمدزاده

  امير قمراني
 

 

 اثربخشي آموزش قدرداني

Emmons  بر كيفيت زندگي و

  سالمت روان

نشریه مركز  -تحقيقات علوم رفتاري

  تحقيقات علوم رفتاري

  حسن آذرگون  1397/2/20

محمد باقر 

  كجباف

  امير قمراني
 

 

بررسي اثربخشي بسته آموزشي 

قدرداني ایمونز بر شادي و اميد به 

  زندگي زوجين

پژوهشکده خانواده -خانواده پژوهي

  دانشگاه شهيد بهشتي

  حسن آذرگون  1397/2/20

محمد باقر 

  كجباف

  امير قمراني
 

 

 -اثربخشي مداخله مبتني بر گریز 

اختالالت تغذیه اي خاموشي بر 

  كودكان با ناتوان ذهني

دانشکده -مجله پرستاري ایران

پرستاري و مامایي دانشگاه علوم 

  پزشکي ایران

  امير قمراني  1396/12/29

عادل 

  محمدزاده
 

 

اثربخشي آموزش مبتني بر اثر 

پيگماليون به معلمان بر خودپنداره و 

رضایت از مدرسه دانش آموزان داراي 

  اختالل یادگيري امالء

 دانشگاه-اندیشه هاي نوین تربيتي

همکاري با انجمن ایراني -الزهرا)س(

  تعليم و تربيت

ليال كریمي   1396/12/29

  جوزستاني

  امير قمراني

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي
  

تبيين تجارب زیسته همشيرها در 

زندگي با افراد مبتال به ناتواني هوشي 

  پدیدارشناسانه : رویکرد

مجله تحقيقات كيفي در علوم 

  سالمت

احمد شریفي   1396/12/29

  ارداني

  امير قمراني

  محمد مدحي

محمد 

  حسينعليزاده

  حجت پيرزادي
  

تدوین برنامه تقویت خواندن براساس 

و  ( RTI) الگوي پاسخ به مداخله

اثربخشي آن بر عملکرد دانش آموزان 

  با ناتواني خواندن

سيد محمد موسوي -مطالعات ناتواني

  خطاط

  سيمين بمانا  1396/12/29

  امير قمراني

  فرح نادري

  پرویز عسگري



9 
 

مهناز مهرابي 

  زاده هنرمند
 

 

مقایسه ي توانایي هاي توجهي 

كودكان پيش دبستاني پنج تا هفت 

  ساله

موسسه -تازه هاي علوم شناختي

از مطالعات علوم شناختي)این مجله 

پژوهشي -داراي درجه علمي 90تير 

  (مي باشد

  عليرضا حافظي  1396/11/30

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي

  امير قمراني
 

 

درک استعاره بصري و كالمي در 

  كودكان با و بدون ناتواني یادگيري

كودكان استثنایي )پژوهش در حيطه 

وزارت -كودكان استثنایي سابق(

  آموزش و پرورش

  فاطمه كارگر  1396/10/30

  امير قمراني

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي

محسن هادي 

  طحان
  

اثربخشي مداخله ي مبتني بر داستان 

زندگي)من كي هستم؟( بر سازگاري 

عاطفي و ادراک شایستگي نوجوانان 

  كم توان ذهني

فرهنگ مشاوره و روان 

-درماني)فرهنگ مشاوره سابق(

باهمکاري -عالمه طباطبایيدانشگاه 

  دانشگاه هاي دیگر

یار  احمد  1396/9/30

محمدیان 

  حسين آبادي

  امير قمراني

عادل 

  محمدزاده
 

 

نمود هوش هاي چندگانه و سطوح 

  شناختي در كتاب عربي پایه هشتم

الجمعيه االیرانيه للغه العربيه و آدابها 

انجمن زبان و ادبيات -فصليه محکمه

  عربي

  محمد اجاقي  1396/9/30

محمد خاقاني 

  اصفهاني

  امير قمراني
 

 

تأثير درمان فراتشخيصي بر احساس 

گرفتاري و بي حوصلگي مادران داراي 

  فرزند مبتال به اختالل طيف اوتيسم

عليرضا محسني   1396/8/30  مجله مدیریت ارتقاي سالمت

  اژیه

مختار ملک 

  پور

  امير قمراني
  

رابطه ویژگيهاي شخصيت تاریک 

)ماكياولي، خودشيفتگي و جامعه 

ستيزي( با خودكارآمدي تحصيلي 

  دانشجویان

-راهبردهاي آموزش در علوم پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي بقيه اله )این 

-داراي رتبه علمي 91مجله از بهمن 

  (پژوهشي مي باشد

  سجاد سعادت  1396/8/30

مهرداد 

  كالنتري

  قمرانيامير 
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رضایت از زندگي در سالمندان 

بازنشسته: نقش آبدیدگي و شخصيت 

  اصيل

دانشگاه رازي -روانشناسي پيري

 94كرمانشاه )این مجله از زمستان 

  (پژوهشي مي باشد-علمي

شهين سعادت   1396/8/30

  خواه

  ایلناز سجادیان

  امير قمراني
 

 

 برنامه درماني مداخله مبتني بر تاثير

تفاوت هاي فردي)فلورتایم( براساس 

ابراز شده مادران بر مهارتهاي  هيجان

اجتماعي كودكان مبتال به اختالل 

  عملکرد باال اوتيسم با

Iranian Journal of 

Psychiatry  

  كبري اباذري  1396/8/8

مختار ملک 

  پور

  امير قمراني

  احمد عابدي

  ساالر فرامرزي
  

بر افق زمان بر مبتنياثربخشي درمان 

اي مادران با دختر مبتال اجتناب تجربه

  به ناتواني هوشي

سيد محمد موسوي -مطالعات ناتواني

  خطاط

زهرا عباسي   1396/7/30

  كردآبادي

  امير قمراني
  

اثربخشي درمان مبتني بر ابرازگري 

هيجاني بر احساس گرفتاري مادران 

  كودكان بيش فعال

سيد محمد موسوي -نيمطالعات ناتوا

  خطاط

زهره علي   1396/7/30

  عسگري

  امير قمراني
 

 

بررسي رابطه شخصيت تاریک مادران 

رفتاري دانش  -با اختالالت عاطفي

  آموزان ابتدایي شهر اصفهان

شخصيت  روانشناسي باليني و

علوم -دانشگاه شاهد-)دانشور سابق( 

  انساني

  مریم صمدي  1396/6/31

  قمرانيامير 

محدثه تقي 

  نژاد

عبدالحسين 

  شمسي
 

 

سهم هویت نيازهاي بنيادي 

روانشناختي و متغيرهاي جمعيت 

شناختي در پيش بيني بهزیستي 

روانشناختي دانش آموزان با ناتواني 

  حركتي -جسمي 

اه دانشگ-روانشناسي افراد استثنایي

باهمکاري -عالمه طباطبایي

  دانشگاههاي دیگر

یار  احمد  1396/5/15

محمدیان 

  حسين آبادي

  مجيد اكبري

  امير قمراني

  سنایت مرادي
 

 

اثربخشي آموزش قصه هاي مبتني بر 

دیالوگ بر مهارتهاي زباني كودكان 

دختر كم توان هوشي آموزش پذیر 

  مقطع دبستان

افروز مکارم   1396/4/30  پژوهش در علوم توانبخشي

  نسب

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي

  امير قمراني
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نقش شخصيت اصيل در پيشبيني 

اضطراب، افسردگي، استرس و 

احساس تنهایي در دانشجویان علوم 

  پزشکي

  زهرا شفيعي  1396/4/24  اصول بهداشت رواني

  امير قمراني
 

 

مقایسه تحمل درماندگي و ترس از 

مسخره شدن در همشيرهاي كودكان 

  بدون اختالل طيف درماندگيبا و 

روانشناسي تحولي)روانشناسان ایراني 

  دانشگاه آزاد اسالمي-سابق(

  امير قمراني  1396/3/31

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي

عليرضا محسني 

  اژیه

ناهيد وكيلي 

  زاد
 

 

اثربخشي كيفيت زندگي  مقایسه

درماني و درمان مبتني بر معنویت 

پریشاني، استرس،  اسالمي برتحمل

اضطراب و افسردگي زنان مبتال به 

  سردرد تنشي

-دانشگاه سمنان-روانشناسي باليني

  همکاري با انجمن ایراني روانشناسي

محمد باقر   1396/3/31

  كجباف

  فریيا حسيني

  امير قمراني

  نازنين رزازیان
 

 

نقش شخصيت تاریک و شکفتگي در 

  دل زدگي زناشویي زوجين

-و جامعه)جامعه شناسي زنان( زن

-دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت

انجمن علمي ایراني  باهمکاري

مطالعات زنان )این مجله از خرداد 

  (پژوهشي مي باشد-علمي90

  زهرا شفيعي  1396/3/31

  امير قمراني
 

 
درک عوامل تاثير گذار بر هيجان ابراز 

شده مادران كودكان اوتيسم )پژوهش 

  (تركيبي

مجله تحقيقات كيفي در علوم 

  سالمت

  كبري اباذري  1396/3/30

مختار ملک 

  پور

  امير قمراني

  احمد عابدي

  ساالر فرامرزي
  

Efficacy of the Social 

Information Processing 

Model in Predicting 

Behavioral Disorders  

Caspian Journal of 

Neurological Sciences- 

دانشگاه گيالن )این مجله از 

پژوهشي مي -علمي 25/11/94

  (باشد

عبدالحسين   1396/3/15

  شمسي

  احمد عابدي

  امير قمراني
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یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي
 

 

ثربخشي درمان فراتشخيصي بر فقدان 

لذت جویي و ترس از مسخره شدن 

مادران داراي فرزند مبتال به اختالل 

  طيف اوتيسم

نشریه مركز  -تحقيقات علوم رفتاري

  تحقيقات علوم رفتاري

  امير قمراني  1396/2/31

عليرضا محسني 

  اژیه
 

 

ویژگي هاي روان سنجي مقياس 

آمادگي به نوستالژي در دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 
1394  

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي 

  رفسنجان

  شفيعيزهرا   1396/2/31

  امير قمراني
 

 

ارزیابي روایي و پایایي مقياس ترس از 

مسخره شدن در دانشجویان دانشگاه 

  1394اصفهان در سال 

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي 

  رفسنجان

عليرضا محسني   1395/12/29

  اژیه

  امير قمراني

سليمان فروتن 

  كيا
 

 

بررسي رابطه مشکالت رفتاري و 

  انگيزه تسلط در كودكان حافظه با

دانشگاه الزهرا -مطالعات روانشناختي

  ()س

زهرا محمدي   1395/12/29

  خوزاني

  امير قمراني

فاطمه السادات 

  جعفري

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي
 

 

تحول هيجاني كودكان درخودمانده بر 

  اساس مدل تحولي تفاوت هاي فردي

اني ایرروانشناسي تحولي)روانشناسان 

  دانشگاه آزاد اسالمي-سابق(

  كبري اباذري  1395/12/29

مختار ملک 

  پور

  امير قمراني

  احمد عابدي

  ساالر فرامرزي
  

رابطه بار رواني و احساس خستگي 

مادران با ميزان مشکالت رفتاري 

  كودكان اوتيسم

سيد محمد موسوي -مطالعات ناتواني

  خطاط

السادات ثمره   1395/12/11

  ميرلوحيان

  امير قمراني
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بررسي اثربخشي روش داستان گویي 

بر عملکرد خواندن دانش آموزان 

نارساخوان پسر )پایه سوم ابتدایي 

  (شهر اصفهان

سيد محمد موسوي -مطالعات ناتواني

  خطاط

یار  احمد  1395/12/1

محمدیان 

  حسين آبادي

  امير قمراني

  پرستو شيرزاد

  قاسميمسلم 
  

اثربخشي آموزش سرزندگي تحصيلي 

بر معناي تحصيلي و عملکرد تحصيلي 

دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول 

  متوسطه شهر مشهد

-پژوهش در یادگيري آموزشگاهي

دانشگاه پيام نور )این مجله از 

پژوهشي مي -علمي 93فروردین 

  (باشد

  اسما فوالدي  1395/10/8

محمد باقر 

  كجباف

  امير قمراني
 

 

ویژگي هاي روان سنجي نسخه 

فارسي مقياس چندبعدي حالت بي 

در مادران  (PV-MSBS) حوصلگي

داراي فرزند مبتال به اختالل طيف 

  اوتيسم

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي 

  رفسنجان

عليرضا محسني   1395/9/30

  اژیه

  امير قمراني
 

 

بررسي اثربخشي برنامه هوش موفق 

استرنبرگ بر حافظه فعال 

وكاركردهاي اجرایي كودكان تيزهوش 

  دبستاني

كودكان استثنایي )پژوهش در حيطه 

وزارت -كودكان استثنایي سابق(

  آموزش و پرورش

مژگان   1395/9/3

  شوشتري

مختار ملک 

  پور

  احمد عابدي

  امير قمراني
 

 

بررسي اثربخشي برنامه سه تایي غني 

برخالقيت كودكان سازي رنزولي 

  تيزهوش دبستاني

اه دانشگ-روانشناسي افراد استثنایي

باهمکاري -عالمه طباطبایي

  دانشگاههاي دیگر

مژگان   1395/6/31

  شوشتري

مختار ملک 

  پور

  احمد عابدي

  امير قمراني
 

 

ویژگيهاي روانسنجي پرسشنامه 

  شيفتگي مرتبط با كار

پژوهشهاي كاربردي روانشناختي 

-)روانشناسي و علوم تربيتي سابق(

  دانشگاه تهران

  امير قمراني  1395/6/30

  هاجر صالحي

  طاهره گلکاري

حميدرضا عرب 

  بافراني
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واكاوي سبک زندگي امام حسين 

)عليه السالم ( با تاكيد بر روابط با 

  همسر و فرزندان

دفتر -اسالم و مطالعات اجتماعي 

علميه قم تبليغات اسالمي حوزه 

پژوهشي حوزه علميه از تاریخ -)علمي

5/3/94)  

  نگين مرادي  1395/6/15

محمد باقر 

  كجباف

  امير قمراني
 

 

تحليل كتب العربية في الثانویة األولي 

في ضوء نظریة الذكاءات المتعددة 

  واألهداف المعرفية

-في اللغه العربيه و آدابها بحوث

 اسفند دانشگاه اصفهان )این مجله در

 88پایيز و زمستان  1شماره  و از 90

پژوهشي مي -داراي رتبه علمي 

  (باشد

  محمد اجاقي  1395/6/11

محمد خاقاني 

  اصفهاني

  امير قمراني
 

 
The Effect of 

Transdiagnostic Treatment 

on Mothers of Children 

with Autism Spectrum 

Disorder  

Journal of Practice in 

Clinical Psychology- دانشگاه

علوم پهزیستي و توانبخشي )این 

پژوهشي مي -علمي 6/7/92مجله از 

  (باشد

عليرضا محسني   1395/4/17

  اژیه

مختار ملک 

  پور

  امير قمراني
  

اثر بخشي آموزش هوش معنوي بر 

مولفه هاي بهزیستي ذهني دانش 

  آموزان تيزهوش

دانشگاه -روانشناسي مثبت

اصفهان)این مجله از شماره اول سال 

  (پژوهشي مي باشد-علمي 94

فائزه كبوتري   1395/3/30

  اصفهاني

  احمد عابدي

  امير قمراني
  

رابطه احساس گرفتاري و فقدان لذت 

جویي مادران با مشکالت رفتاري 

  كودكان پيش دبستاني دختر

انجمن علمي -پرستاري كودكان

  پرستاري ایران

  الهام سعادت  1395/1/31

  امير قمراني
 

 
بررسي تاثير ریتم هاي شبانه 

شامگاهي( بر  -روزي)صبحگاهي

مشکالت رفتاري و كيفيت خواب 

  دانش آموزان

انجمن علمي -پرستاري كودكان

  پرستاري ایران

نرگس   1395/1/31

  محمدي

  امير قمراني

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي
  

آموزش فلسفه بر قضاوت اثربخشي 

اخالقي و عزت نفس دانش آموزان 

  نابينا

پژوهشگاه علوم انساني -تفکر و كودک

و مطالعات فرهنگي)این مجله از بهار 

  (پژوهشي مي باشد-علمي 89

  ليال اكرمي  1394/10/15

  امير قمراني

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي
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روایي و پایایي مقياس شکفتگي و 

تعيين رابطه شکفتگي با پيشرفت 

  تحصيلي دانشجویان دانشکده پزشکي

-مجله ایراني آموزش در علوم پزشکي

مركز تحقيقات آموزش علوم پزشکي 

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، و 

  انجمن آموزش پزشکي ایران

محبوبه مرادي   1394/8/15

  سياه افشادي

  ندا قاسمي

  امير قمراني
  

شيوع اختالل هماهنگي بررسي ميزان 

رشدي در دانش آموزان پایه اول ودوم 

دبستان و رابطه آن با ویژگيهاي 

  جمعت شناختي در شهر اصفهان

سيد محمد موسوي -مطالعات ناتواني

  خطاط

مختار ملک   1394/7/28

  پور

زهرا محمدي 

  خوزاني

  امير قمراني

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي
  

فراشناخت مدل پانورا و آموزش  تأثير

 فيليپو بر عملکرد ریاضي،خودپنداره،

خودتنظيمي، و انگيزش ریاضي دانش 

آموزان چهارم با ناتواني یادگيري 

  ریاضي

سيد محمد موسوي -مطالعات ناتواني

  خطاط

یار  احمد  1394/7/28

محمدیان 

  حسين آبادي

  امير قمراني

  مهري قاسمي
  

مقياس شاخص هاي روانشنجي 

  شخصيت تاریک در دانشجویان

-روش ها و مدل هاي روانشناختي

واحد مرو  دانشگاه آزاداسالمي

-علمي 91دشت)این مجله از مهر 

  (پژوهشي مي باشد

  امير قمراني  1394/6/31

  مریم صمدي

محدثه تقي 

  نژاد

عبدالحسين 

  شمسي
 

 

اثربخشي آموزش مدل پردازش 

كيفيت دوستي، اطالعات اجتماعي بر 

احساس تنهایي و صميميت اجتماعي 

  دانش آموزان نارساخوان

-پژوهشهاي روانشناسي اجتماعي

  انجمن روانشناسي اجتماعي ایران

  امير قمراني  1394/6/31

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي

سميه 

  معصومي

مریم 

  مستاجران
 

 

فراتحليل اثربخشي زوج درماني بر 

 -زناشویي)ایران افزایش رضایت

1385-91)  

روانشناختي زنان -مطالعات اجتماعي

دانشگاه الزهرا -)مطالعات زنان سابق(

  ()س

  ارغوان شریعت  1394/6/30

  امير قمراني

  احمد عابدي
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  طيبه شریفي
 

 

اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي 

بر حافظه، عملکرد خواندن و سرعت 

آموزان پردازش اطالعات كالمي دانش 

  نارساخوان

دانشگاه محقق -ناتواني هاي یادگيري

انجمن پژوهشهاي آموزشي -اردبيلي

داراي رتبه 90ایران)این مجله از آبان 

  (.پژوهشي مي باشد-علمي

یار  احمد  1394/6/22

محمدیان 

  حسين آبادي

  امير قمراني

  زهرا سيفي

  مریم ارفع
 

 

مقایسه سرزندگي، سازگاري زناشویي 

 -دشواري هاي تنظيم شناختي  و

هيجاني والدین با كودكان ناشنوا و 

  عادي

نشریه مركز  -تحقيقات علوم رفتاري

  تحقيقات علوم رفتاري

  مریم ارفع  1394/6/20

  امير قمراني

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي
  

اثربخشي آموزش الگوي ارتباطي 

زوجين بر ميزان عالئم نقص توجه و 

 4-9فعالي دانش آموزان سنين بيش 

  سال

-رفتاري پژوهش هاي علوم شناختي

دانشگاه اصفهان )این مجله از شماره 

پژوهشي -علمي 91پایيز و زمستان 

  (مي باشد

مختار ملک   1394/5/31

  پور

  ارغوان شریعت

  امير قمراني
 

 

اثر بخشي آموزش فلسفه به شيوه 

حلقه كندوكاو بر پرسش گري و 

به خالقيت در دانش آموزان نگرش 

  نابينا

-و خالقيت در علوم انساني ابتکار

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد 

همکاري دانشگاه هاي  با-اسالمي

-علمي 90دیگر)این مجله از اسفند 

  (پژوهشي مي باشد

  ليال اكرمي  1394/4/22

  امير قمراني

  صدیقه آقالر
 

 

هاي بررسي مقایسه اي مهارت 

حركتي درشت، ظریف و تعادل بدني 

در كودكان كم توان ذهني، اوتيسم و 

  اختالل یادگيري با كودكان عادي

مجله دانشگاه علوم -توانبخشي

  بهزیستي و توانبخشي

عاطفه داوري   1394/3/31

  نيا

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي

  امير قمراني
 

 

اثربخشي آموزش الگوي ارتباطي 

بر عملکرد خانواده هاي داراي زوجين 

 بيش -فرزند با اختالل نارسایي توجه

  فعالي

اه دانشگ-روانشناسي افراد استثنایي

باهمکاري -عالمه طباطبایي

  دانشگاههاي دیگر

  ارغوان شریعت  1394/3/15

مختار ملک 

  پور

  امير قمراني
 

 

اثربخشي آموزش مادران براساس مدل 

ميزان عالئم فرزندپروري مثبت بر 

  اختالالت رفتاري دانش آموزان ناشنوا

مجله دانشکده -شنوایي شناسي

توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي 

  تهران

  محبوبه پاكزاد  1393/7/2

  ساالر فرامرزي

  امير قمراني
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اثربخشي روش مداخلهاي تحریک 

حسي بر بهبود ميزان مهارتهاي 

 حركتي در دانشآموزان كم توان ذهني

  با اختالل هماهنگي رشدي

اه دانشگ-روانشناسي افراد استثنایي

باهمکاري -عالمه طباطبایي

  دانشگاههاي دیگر

مختار ملک   1393/6/31

  پور

علي اصغر 

  دادمهر

  امير قمراني
 

 

اثربخشي برنامه گروهي فرزندپروري 

مثبت بر كاهش استرس والدگري 

 مادران داراي كودكان مبتال به اختالل

  اوتيسم

و پژوهش در روانشناسي  دانش

دانشگاه آزاد اسالمي واحد -كاربردي

انجمن  باهمکاري-خوراسگان

روانشناسي ایران)این مجله از اولين 

-علمي 90شماره از اردیبهشت 

  (پژوهشي مي باشد

  جواد صابري  1393/6/31

منصوره بهرامي 

  پور

  امير قمراني

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي
 

 

بررسي رابطه بين نياز به ساختار و 

خالقيت هيجاني در دانش آموزان 

  مقطع متوسطه شهر اصفهان

-و خالقيت در علوم انساني ابتکار

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد 

همکاري دانشگاه هاي  با-اسالمي

-علمي 90دیگر)این مجله از اسفند 

  (پژوهشي مي باشد

  مریم صمدي  1393/6/25

  امير قمراني

عبدالحسين 

  شمسي

  مریم احمدزاده

سيدحسين 

  سيادتيان
 

 

فرا تحليل اثر بخشي مداخالت روان 

 درماني بر ميزان افسردگي سالمندان

  در ایران 1389تا  1379از سال 

  ارغوان شریت  1393/3/8  سالمند

  امير قمراني

  احمد عابدي
 

 

نقش پيش بين جهت گيري معنوي 

معتادان و بار رواني خانواده هاي آن 

  ها در ماندگاري درمان اعتياد

نشریه مركز  -تحقيقات علوم رفتاري

  تحقيقات علوم رفتاري

محبوبه   1393/1/31

  كشاورز

  امير قمراني

  مرضيه باقریان

امير موسي 

  رضایي
 

 

ارزیابي روایي و پایایي مقياس 

م علوگرفتاري در دانشجویان دانشگاه 

  پزشکي اصفهان

  امير قمراني  1392/12/29  مجله دانشگاه علوم پزشکي قم

سيدحسين 

  سيادتيان

روح اهلل 

  پيشداد
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رابطه نيازهاي بنيادي روانشناختي و 

سالمت روان جانبازان بيمارستان 

  حضرت اميرالمومنين اصفهان

  هاجر صالحي  1392/12/29  طب جانباز

  امير قمراني

  زهرا صالحي
 

 

فراتحليل اثربخشي مداخالت روان 

آموزشي بر عملکرد -شناختي 

  تحصيلي دانش آموزان نارساخوان

دانشگاه محقق -ناتواني هاي یادگيري

انجمن پژوهشهاي آموزشي -اردبيلي

داراي رتبه 90ایران)این مجله از آبان 

  (.پژوهشي مي باشد-علمي

سيدحسين   1392/12/29

  سيادتيان

  امير قمراني
 

 

بررسي كارآیي جهت گيري مذهبي 

در پيش بيني تجربه شيفتگي 

دانشجویان تربيتب دني با توجه به 

  متغيرهاي جمعيت شناختي

پژوهش در مدیریت ورزشي و رفتار 

حركتي ) علوم حركتي و ورزش 

ي همکار-دانشگاه تربيت معلم-سابق(

  با انجمن تربيت بدني

  صالحيهاجر   1392/12/29

  امير قمراني

  حميدرضا عرب

طاهره گل 

  كاري
 

 

تاثير مداخله هاي روان شناختي و 

آموزشي مبتني بر خانواده بر بهبود 

رفتارهاي سازشي دانش آموزان كم 

  توان ذهني

اه دانشگ-روانشناسي افراد استثنایي

باهمکاري -عالمه طباطبایي

  دانشگاههاي دیگر

یار  احمد  1392/12/12

محمدیان 

  حسين آبادي

  امير قمراني

علي اصغر 

  دادمهر

  كاظم رضایي

ولي اله كرمي 

  منش

محمد 

  حسينعلي زاده
 

 

بررسي رابطه بين مدل پردازش 

اطالعات اجتماعي با عالئم مشکل 

نافرماني مقابله اي در دانش آموزان 

  مقطع ابتدایي

دانشگاه پيام نور با -شناخت اجتماعي

انجمن روانشناسي اجتماعي همکاري 

-علمي 90ایران)این مجله از دي 

  (پژوهشي مي باشد

  احمد عابدي  1392/11/10

عبدالحسين 

  شمسي

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي

  امير قمراني

  مریم صمدي
 

 

بررسي روایي و پایایي مقياس فقدان 

در  Snaith–Hamilton لذتجویي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي 

  رفسنجان

سيد حسين   1392/10/30

  سيادتيان

  امير قمراني
 



19 
 

اصفهان: یک دانشجویان دانشگاه 

  بررسي مقدماتي

 

فراتحليل اثربخشي مداخله هاي 

روانشناختي بر ميزان شادكامي جامعه 

  ایراني

روانشناسي تحولي)روانشناسان ایراني 

  دانشگاه آزاد اسالمي-سابق(

سيد حسين   1392/9/30

  سيادتيان

  امير قمراني

فاطمه 

  یعقوبيان
 

 

تاثير وضعيت اشتغال، وضعيت تاهل، 

سطح تحصيالت، شدت آسيب و 

جنسيت بر وضعيت روان شناختي 

حركتي در -آسيب دیدگان جسمي

  1388شهر اصفهان سال 

اه دانشگ-روانشناسي افراد استثنایي

باهمکاري -عالمه طباطبایي

  ردانشگاههاي دیگ

  اعظم مرادي  1392/9/30

قربان همتي 

  علمدارلو

  امير قمراني
 

 
اثربخشي آموزش گروهي مؤلفه هاي 

شناخت و عمل به وظایف دیني بر 

  ارتقاء شادي

آموزش پرستاري )این مجله از 

  (پژوهشي مي باشد-علمي 21/2/92

فاطمه   1392/7/30

  یعقوبيان

محمد باقر 

  كجباف

  امير قمراني
 

 

بررسي رابطه نيازهاي بنيادي روان 

شناختي با بازیگوشي روان شناختي 

در جانبازان بيمارستان امير المونين 

  اصفهان

دانشگاه امام -روانشناسي نظامي

باهمکاري انجمن -حسين)ع(

  روانشناسي نظامي

  هاجر صالحي  1392/7/15

  امير قمراني

  زهرا صالحي
 

 
لذتجوي در بررسي مقایسه اي فقدان 

والدین با و بدون كودک كم توان 

  ذهني: با رویکرد مراقبتي

Preventive Care in Nursing 

and Midwifery- ( این مجله

پژوهشي مي -علمي 92اردیبهشت 

  (باشد

سيدحسين   1392/6/31

  سيادتيان

  امير قمراني

  محمد جاللي

  زهرا خلقي
 

 

ایت رضرابطه شيفتگي مرتبط با كار و 

شغلي دركاركنان یک شركت صنعتي 

  نظامي

طاهره   1392/4/15  طب نظامي

  كاريگل

  امير قمراني

  هاجر صالحي

  حميدرضا عرب
 

 

رابطه سالمت معنوي باكيفيت زندگي 

  جانبازان و معلولين شهر بيرجند

  الهام نباتيان  1391/12/10  طب جانباز

  امير قمراني
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مجتبي 

  ذاكریان

  ایرج مهدیزاده
 

 

رفتاري  -اثربخشي درمان شناختي 

توام با دارو درماني بر كيفيت زندگي ، 

فراواني و شدت عالیم در بيماران 

  مبتال به سندرم روده تحریک پذیر

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي 

  كرمان

كمال صولتي   1390/12/29

  دهکردي

  پيمان ادیبي

  امير قمراني
 

 

و مقایسه ميزان شيوع و بررسي 

فراواني اختالل هاي رفتاري در بين 

دانش آموزان دوره متوسطه منطقه 

  بستان آباد

  ساالر فرامرزي  1390/9/1  مجله دانشگاه علوم پزشکي اروميه

  امير قمراني

  مریم شریعتي
 

 

بررسي رابطه الکسي تيميا و رضایت 

جنسي در گروهي از دانشجویان دختر 

  دانشگاه تبریز متاهل

پژوهشکده خانواده -خانواده پژوهي

  دانشگاه شهيد بهشتي

  مریم شریعتي  1389/1/1

  امير قمراني

سيدكمال 

صولتي 

  دهکردي

حسين عباسي 

  موليد
 

 

بررسي روایي و پایایي پرسشنامه 

  قدرداني در دانش آموزان دبيرستاني

-پژوهش در سالمت روانشناختي

  معلم تهراندانشگاه تربيت 

  امير قمراني  1388/3/20

محمد باقر 

  كجباف

حميد رضا 

عریضي 

  ساماني

  اميري شعله
 

 

بررسي پاره اي از خطاهاي رایج آماري 

  در پژوهش هاي رفتاري

فصلنامه -روش شناسي علوم انساني

  حوزه ودانشگاه

حجت اهلل   1387/5/5

  فراهاني

حميد رضا 

عریضي 

  ساماني

رحيمي عباس 

  نژاد

  امير قمراني
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بررسي رابطه اي نگرشهاي صميمانه با 

سالمت رواني در زنان ناتوان جسمي 

  اصفهان

  اعظم مرادي  1386/10/1  (دانشگاه الزهرا )س-مطالعات زنان

محمد باقر 

  كجباف

  امير قمراني
 

  ترویجي-مجالت علمي

ISC نويسندگان تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله 
 

مقایسه خودارزشيابي هاي مركزي و 

شيفتگي مرتبط با كار در معلمان 

  آموزش ویژه و عادي

انجمن  -رویش روانشناسي

روانشناسي باليني كودک و 

 92نوجوان)این مجله از زمستان 

  (ترویجي مي باشد-علمي

سيد حسين   1397/6/15

  سيادتيان

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي

  قمرانيامير 

علي اصغر 

  دادمهر
 

 

انگيزش اجتماعي ، دیدگاهي جدید 

براي تبيين ابعاد پيچيده اختالل طيف 

  اوتيسم

رت وزا-تعليم و تربيت استثنایي 

  آموزش و پرورش

جميله   1396/12/29

  خدادادي

  امير قمراني
 

 

معرفي برنامه سال هاي شگفت انگيز به 

كودكان منظور كاهش مشکالت رفتاري 

  رفتاري -با اختالل هاي هيجاني

رت وزا-تعليم و تربيت استثنایي 

  آموزش و پرورش

عادل محمد   1396/10/30

  زاده

  امير قمراني
 

 

معرفي الگوي نقاط قوت و ضعف براي 

شناسایي و تشخيص كودكان با ناتواني 

  هاي یادگيري ویژه

رت وزا-تعليم و تربيت استثنایي 

  آموزش و پرورش

عادل   1396/2/20

  مخمدزاده

  امير قمراني
 

 

فرآیندهاي شناختي در كودكان با 

نيازهاي ویژه: معرفي و كاربرد نظریه 

  عصب روان شناختي پاس

رت وزا-تعليم و تربيت استثنایي 

  آموزش و پرورش

  امير قمراني  1396/2/20

  مریم صمدي
 

 

الگوي اسکرتس: رویکردي خانواده محور 

-براي ارتقاي توانایي هاي اجتماعي

  هيجاني كودكان با اختالل طيف اتيسم

رت وزا-تعليم و تربيت استثنایي 

  آموزش و پرورش

  سهيال صفري  1395/2/31

  امير قمراني
 

 

معرفي و كاربرد الگوي رهنموددادن 

همزمان در آموزش كودكان با اختالل 

  اتيسم وكودكان با كم تواني ذهني

رت وزا-و تربيت استثنایي  تعليم

  آموزش و پرورش

  زهرا منصورنژاد  1394/12/28

  امير قمراني
 

 

تفکر آینده نگر در افراد با اختالل طيف 

  اتيسم

رت وزا-تعليم و تربيت استثنایي 

  آموزش و پرورش

  مریم صمدي  1394/12/28

  امير قمراني
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بررسي مقایسه اي سرزندگي در دانش 

  آموزان با و بدون نقص شنوایي

رت وزا-تعليم و تربيت استثنایي 

  آموزش و پرورش

سيدحسين   1393/6/25

  سيادتيان

  مریم عطایي

  امير قمراني
 

 

بررسي و مقایسه تعلل ورزي تحصيلي 

 –در دانش آموزان معلول جسمي 

 قشن به توجه با نابينا و ناشنوا حركتي،

  جنسيت

رت وزا-استثنایي تعليم و تربيت 

  آموزش و پرورش

نرگس محمدي   1393/4/31

  قلعه تکي

  امير قمراني

محمد علي 

  برمک
 

 

تاثير روش مداخله اي تحریک حسي و 

حركتي بر ميزان هماهنگي حركتي در 

دانش آموزان كم توان ذهني آموزش 

  پذیر با اختالل هماهنگي رشدي

رت وزا-تعليم و تربيت استثنایي 

  آموزش و پرورش

علي اصغر   1393/3/31

  دادمهر

  مختار ملک پور

  امير قمراني

سميه رحيم 

  زاده
 

 

نورون هاي آینه اي و نقش آن درتقليد 

و نظریه ي ذهن در كودكان طيف 

  اتيسم

رت وزا-تعليم و تربيت استثنایي 

  آموزش و پرورش

سحر نصر   1392/10/10

  آزاداني

  امير قمراني

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي
  

تاثير زوج درماني گالسر بر افزایش تعهد 

  اخالقي زوجين

دفتر -بصيرت و تربيت اسالمي

و تحقيقات سازمان  مطالعات

عقيدتي سياسي ناجا)این مجله از 

  (ترویجي مي باشد-علمي 90مهر 

حسين عباسي   1392/6/31

  موليد

  امير قمراني

فاتحي  مریم

  زاده
 

 

معرفي و كاربرد روش آموزش تقليد 

  متقابل در درمان كودكان درخودمانده

رت وزا-تعليم و تربيت استثنایي 

  آموزش و پرورش

  نجمه صيام پور  1392/6/31

آرزو شاه ميوه 

  اصفهاني

  كامبيز پوشنه

  امير قمراني
 

 

بررسي مقایسه اي اميد به زندگي و 

ناشنوا و خوش بيني در دانش آموزان 

  شنوا

رت وزا-تعليم و تربيت استثنایي 

  آموزش و پرورش

سيدحسين   1391/10/30

  سيادتيان
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مریم 

  مستاجران

  امير قمراني
 

 

نقش موسيقي در افزایش سالمت رواني 

  كودكان با ناتواني هوشي

رت وزا-تعليم و تربيت استثنایي 

  آموزش و پرورش

  امير قمراني  1389/4/31

  ناهيد سرلک

  مریم شریعتي

  مژگان رسوليان
 

  سایر مجالت

ISC نويسندگان تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله 
 

اثربخشي بازي درماني مبتني بر 

خودنظارتي بر مشکالت تغذیه اي 

  كودكان آهسته گام

  عادل محمدزاده  1396/8/5  توانمند سازي كودكان استثنایي

  امير قمراني

  اكبريهدي 
  

تدوین برنامه تقویت ریاضي براساس 

و  (RTI)الگوي پاسخ به مداخله

اثربخشي آن برشناسایي دانش آموزان 

  با ناتواني خاص ریاضي

فصل نامه توانمند سازي كودكان 

  استثنایي

  سيمين بمانا  1396/8/2

  امير قمراني

  فرح نادري

  پرویز عسگري

مهناز مهرابي 

  زاده هنرمند
  

Effectiveness therapeutic 

approach Transdiagnostic 

the Mothers with Autism 

Children  

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

PSYCHOLOGY 

INDIVIDUALS WITH 

SPECIAL NEEDS  

عليرضا محسني   1394/11/26

  اژیه

  مختار ملک پور

  امير قمراني
  

Relationships between self-

esteem, mental health, life 

expectancy and irrational 

beliefs with marital 

satisfaction among women  

Journal of social issues & 

humanities  

1393/10/25  Niloofar 

Esmaeili  

Manana 

Sepanta  

  امير قمراني

یار  احمد

محمدیان 

  يحسين آباد

Mohamad 

Khaledian  
  

comparing psychological 

playfulness between the 

visually impaired and the 

sighted students in Iran  

American Journal of 

Applied Psychology  

مژگان   1393/8/8

  جهانبخش

  امير قمراني
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قدرداني در افراد داراي تجربه ي 

  نزدیک به مرگ

جهاد دانشگاهي -روانشناسي مثبت

  استان البرز

علي نقي   1393/8/3

ژاد قاسميان ن

  جهرمي

محمد باقر 

  كجباف

  امير قمراني
  

بررسي رابطه نياز به ساختار و جهت 

گيري هدف در بين دانش آموزان 

  شهر اصفهان

پزوهش هاي كاربردي در روانشناسي 

  تربيتي

  مریم احمدزاده  1393/7/30

  امير قمراني

  مریم صمدي

سيدحسين 

  سيادتيان

محمد مهدي 

  شانه ساز زاده
  

كارآیي مدل ماهي بزرگ در  بررسي

ظرف كوچک: مقایسه اضطراب 

تحصيلي وخود  امتحان، خودپنداره

پنداره اجتماعي دانشجویان استعداد 

  درخشان و عادي

انجمن علمي -كودكان استثنایي

  كودكان استثنایي ایران

  امير قمراني  1393/6/30

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي

  مریم صمدي

عبدالحسين 

  شمسي

  مریم احمدزاده
  

نقش شبکه هاي ماهواره اي در ایجاد 

چالش هاي فرهنگي و فروپاشي 

  خانواده در ایران

مركز پژوهش هاي -رسانه و خانواده 

  اسالمي صدا و سيما

  مرضيه جاللي  1391/4/30

  امير قمراني
 

 
بررسي روایي و پایایي مقياس 

  شخصيت اصيل

دانشگاه -روشها و مدلهاي روانشناختي

  آزاد اسالمي مرودشت

عبدالحسين   1391/4/2

  شمسي

  امير قمراني

  مریم صمدي

 مریم احمدزاده

  نيره
  

بررسي سالمت رواني دانشجویان 

  جوان تالشمدار

محمد باقر   1386/1/15  فصلنامه مطالعات جوانان

  كجباف

  امير قمراني
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سمانه ساادت 

  جعفر طباطبایي
 

 

  مقاالت ارائه شده در همایشها

سطح  نام همايش عنوان مقاله

 همايش

تاريخ برگزاري  نوع ارائه

 همايش

 نويسندگان

سنجش ميزان كاربست 

هاي چندگانه و سطوح هوش

هاي عربي شناختي در كتاب

  آموزش و پرورش

نخستين كنگره ملي پژوهش 

هاي نوین در روانشناسي 

  شناختي

  محمد اجاقي  1395/2/19  سخنراني  ملي

محمد خاقاني 

  اصفهاني

  امير قمراني
 

معرفي مدل هيجان ابراز شده و 

كاربرد آن در مداخالت 

  روانشناختي

دومين كنفرانس بين المللي 

روانشناسي علوم تربيتي و 

  سبک زندگي

بين 

  المللي

  امير قمراني  1394/11/29  پوستر

شيدا آزاد 

  شهركي

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي
 

بررسي مقایسه اي احساس 

تنهایي در كاربران و غير كاربران 

  بازي هاي رایانه اي

اولين كنفرانس ملي بازي 

هاي رایانه اي : فرصت ها و 

  چالش ها

 مهتاب شصت  1394/11/27  پوستر  ملي

  فوالدي

غالمرضا 

  منشئي

  امير قمراني
 

بررسي مقایسه اي تحمل 

پریشاني در كاربران و غير 

  كاربران بازي هاي رایانه اي

اولين كنفرانس ملي بازي 

هاي رایانه اي : فرصت ها و 

  چالش ها

مهتاب شصت   1394/11/27  پوستر  ملي

  فوالدي

  امير قمراني

غالمرضا 

  منشئي
 

مقایسه اي نوستالژي در بررسي 

كاربران و غير كاربران بازي هاي 

  رایانه اي

اولين كنفرانس ملي بازي 

هاي رایانه اي : فرصت ها و 

  چالش ها

مهتاب شصت   1394/11/27  پوستر  ملي

  فوالدي

غالمرضا 

  منشئي

  امير قمراني
 

تاثير آموزش حل مساله بر 

حافظه شنيداري دانش آموزان 

  دوم متوسطه دختر دوره

اولين همایش ملي مطالعات 

و تحقيقات نوین در حوزه 

علوم تربيتي و روانشناسي 

  ایران

  سکينه فتحي  1394/8/14  سخنراني  ملي

  امير قمراني
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بررسي رابطه بين دشواري هاي 

تنظيم هيجان مادران با مشکالت 

رفتاري و ترس هاي مرضي 

كودكان پيش دبستني دختر شهر 

  اصفهان

كنگره بين المللي جامع 

  روانشناسي ایران

  الهام سعدات  1394/6/16  پوستر  ملي

  امير قمراني
 

رابطه سبک هاي دلبستگي و باور 

وسواسي با واسطه گري مهارت 

  تنظيم هيجان

سومين كنفرانس ملي 

  روانشناسي و علوم رفتاري

محبوبه   1394/5/22  سخنراني  ملي

مرادي سياه 

  افشادي

كوروش 

  نامداري

  امير قمراني
 

رابطه بين خودشي انگاري و 

 12افسردگي دانش آموزان دختر 

  ساله شهر اصفهان 15تا 

سومين كنفرانس ملي 

  روانشناسي و علوم رفتاري

  امير قمراني  1394/5/22  سخنراني  ملي

فرشته 

  سلطاني
 

رابطه بين خود شي انگاري و 

 12دختر اضطراب دانش آموزان 

  سال اصفهان 15 -

دومين همایش ملي 

  روانشناسي كاربردي

  امير قمراني  1394/4/30  پوستر  ملي

فرشته 

  سلطاني
 

THE EFFECT OF 

ACADEMIC 

FACTORS ON 

MENTAL HEALTH OF 

STUDENT IN 

MIDDLE AND HIGH 

GRADE  

14th European 

Congress of 

Psychology  

بين 

  المللي

  محمد مدحي  1394/4/16  پوستر

  امير قمراني

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي

سعيد 

  جعفرزاده

  احمد شریفي
 

Educational 

Accommodations 

According to 

Intellectual Abilities: A 

Case Study  

14th Biennial 

Conference of the 

International 

Association of 

Special Education  

بين 

  المللي

  محمد مدحي  1394/4/4  پوستر

  امير قمراني

  احمد شریفي
 

Multi-Sensory 

Treatment Program for 

Students with Visual 

Impairment with 

Spelling Difficulties  

14th Biennial 

Conference of the 

International 

Association of 

Special Education  

بين 

  المللي

  ماندانا سپنتا  1394/4/4  پوستر

  امير قمراني

سعيده 

  صفري

  نرگس ایزدي
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  امير رنجبر
 

افزاري اصالح مقایسه روش نرم

سوگيري توجه با دارودرماني بر 

اضطراب صفت كودكان مبتال به 

  توجه نقص–اختالل بيش فعالي

پنجمين كنگره انجمن 

  روانشناسي ایران

  سيما ميرلو  1394/2/15  سخنراني  ملي

  امير قمراني

  جواد راستي
 

The Comparison of 

Curiosity Between the 

Visually Impaired and 

the Sighted Students in 

Iran  

International 

Convention of 

Psychological 

Science  

بين 

  المللي

مژگان   1393/12/21  پوستر

  جهانبخش

  امير قمراني

حسن 

  كریمي

  اكرم كریمي
 

A Comparison of 

Psychological Hardiness 

in Athletic and Non-

Athletic Students With 

Mentally Retarded in 

Iran  

International 

Convention of 

Psychological 

Science  

بين 

  المللي

  امير قمراني  1393/12/21  پوستر

حجت 

  مددیزاده
 

رابطه بين صفات تاریک  بررسي

شخصيت و پيشرفت تحصيلي در 

  دانشجویان علوم پزشکي

نخستين همایش ملي علوم 

  تربيتي و روانشناسي

  ندا قاسمي  1393/9/23  پوستر  ملي

محبوبه 

  مرادي

  امير قمراني

نسرین 

  نژادبهنام
 

مقایسه صفات تاریک شخصيت 

در دانشجویان دختر و پسر 

  پزشکي اصفهان دانشکده علوم

اولين كنفرانس ملي توسعه 

پایدار در علوم تربيتي و 

روانشناسي، مطالعات 

  اجتماعي و فرهنگي

  ندا قاسمي  1393/8/24  پوستر  ملي

محبوبه 

  مرادي

  امير قمراني

نسرین بهنام 

  نژاد
 

مقایسه ميزان شکفتگي در 

دانشجویان دختر و پسر دانشکده 

  علوم پزشکي اصفهان

دومين همایش ملي پژوهش 

و درمان در روانشناسي 

  باليني

محبوبه   1393/8/21  پوستر  ملي

  مرادي

  ندا قاسمي

  امير قمراني

نسرین بهنام 

  نژاد
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ویژگيهاي روانسنجي آزمون 

تجدید نظر شده مهارتهاي 

-TVMS) حركتي -دیداري 

R)  

نخستين همایش توانمند 

اجتماعي  -سازي فردي 

  با نيازهاي ویژهافراد 

حميدرضا   1393/7/24  پوستر  ملي

  جعفري

  امير قمراني
 

ي تمایز یافتگي و رابطه

اي در مادران راهبردهاي مقابله

  كودكان اتيسم

نخستين همایش توانمند 

اجتماعي افراد  -سازي فردي

  با نيازهاي ویژه

  فاطمه كارگر  1393/7/24  سخنراني  ملي

  امير قمراني
 

بررسي و مقایسه سبک اسناد 

  نوجوانان دختر نابينا و بينا

نخستين همایش توانمند 

اجتماعي افراد  -سازي فردي

  با نيازهاي ویژه

آرزو شاه ميوه   1393/7/24  پوستر  ملي

  اصفهاني

اكرم هدي 

  پور

  امير قمراني
 

بررسي رابطه بين سن وقوع 

  نابينایي با ميزان افسردگي

همایش توانمند نخستين 

اجتماعي افراد  -سازي فردي

  با نيازهاي ویژه

  ندا دادخواه  1393/7/24  پوستر  ملي

  امير قمراني
 

مقایسه راهبردهاي مقابله با 

استرس و حمایت گيري بين 

معتادان زیر درمان نگهدارنده با 

متادون ،درمان اجتماع مدار و 

  اقامتي ميان مدت

آور  همایش ملي مواد اعتياد

  نوین صنعتي

علي اكبر   1393/2/21  سخنراني  ملي

  ابراهيمي

  امير قمراني

آسيه 

  ابراهيمي
 

علل گرایش زنان به مصرف مواد 

اعتياد آور نوین صنعتي با مطالعه 

  كيفي

همایش ملي مواد اعتياد آور 

  نوین صنعتي

  امير قمراني  1393/2/21  پوستر  ملي

فاطمه بيک 

  لو
 

A comparative analysis 

of personality identity 

between the gifted vs. 

ordinary students in 

Iran  

5th world 

conference on 

psychology, 

counseling and 

guidance  

بين 

  المللي

شادي   1393/2/12  پوستر

  دادبين

  امير قمراني
 

اثربخشي روش مداخله اي 

بهبود تحریک دهليزي بر 

هماهنگي حركتي در كودكان 

ناتوان ذهني آموزش پذیر با و 

  بدون اختالل هماهنگي رشدي

پنجمين كنگره سایکو 

  سوماتيک

علي اصغر   1392/3/9  سخنراني  ملي

  دادمهر

مختار ملک 

  پور

  امير قمراني

سميه رحيم 

  زاده
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Efficiency of Cognitive 

Model of Social 

Information Processing 

in Pridicting Childrens 

Internalizing Behavior 

Disorders  

5th International 

Conference of 

Cognitive Science  

بين 

  المللي

عبدالحسين   1392/2/19  پوستر

  شمسي

  احمد عابدي

یار  احمد

محمدیان 

  اديحسين آب

  امير قمراني
 

the relationship between 

sensation and quality of 

life of addicted and non-

addicted  

اولين كنگره سراسري اعتياد 

  و رفتارهاي پر خطر

  الهام نباتيان  1392/2/18  پوستر  ملي

  امير قمراني

مجتبي 

  ذاكریان

ایرج 

  مهدیزاده
 

the comparison 

Religious orientation 

and quality of life of 

peaple addicted and 

non-addicted  

اولين كنگره سراسري اعتياد 

  و رفتارهاي پر خطر

  الهام نباتيان  1392/2/18  پوستر  ملي

  امير قمراني

ایرج 

  مهدیزاده

مجتبي 

  ذاكریان
 

اثربخشي روش تحریک دهليزي 

رشد هماهنگي دانش آموزان بر 

ناتوان ذهني با اختالل هماهنگي 

  رشدي

دوازدهمين كنگره شنوایي 

  شناسي ایران

علي اصغر   1392/2/12  پوستر  ملي

  دادمهر

مختار ملک 

  پور

  امير قمراني

سميه رحيم 

  زاده
 

بررسي عوامل ، پيامدها و 

راهکارهاي پيشگيري از اعتياد 

مطالعه زنان در ایران :یک 

  اسنادي

كنگره علمي پيشگيري و 

مصون سازي زنان در برابر 

  اعتياد

  امير قمراني  1391/12/22  پوستر  ملي

زینب 

  شعباني
 

بررسي كاربردهاي رویکرد 

در پيشگيري از عود  NA درماني

  اعتياد زنان

كنگره علمي پيشگيري و 

مصون سازي زنان در برابر 

  اعتياد

  امير قمراني  1391/12/22  پوستر  ملي

حوریه رباني 

  اصفهاني
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درآمدي بر كاربرد رسانه 

ها)رادیو( در آگاهي بخشي به 

  زنان در پيشگيري از اعتياد

كنگره علمي پيشگيري و 

مصون سازي زنان در برابر 

  اعتياد

حميدرضا   1391/12/22  سخنراني  ملي

  هدایي

  امير قمراني

  سعيده یراقي
 

مقایسه ویژگي هاي شخصيتي، 

هوش هيجاني، افسردگي، 

اضطراب و استرس دانشجویان 

  مجرد و متاهل

چهارمين كنگره انجمن 

  روانشناسي ایران

حميد   1391/12/3  سخنراني  ملي

  كمرزین

مزگان 

  شوشتري

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي

  امير قمراني

آرزو شاه ميوه 

  اصفهاني
 

درماني گروهي با تکنيک اثر بازي 

كار با گل بر كاهش برونگرایي 

  دختران

چهارمين كنگره انجمن 

  روانشناسي ایران

حميد   1391/12/3  سخنراني  ملي

  كمرزرین

مژگان 

  شوشتري

فاطمه 

  سبحاني

  امير قمراني

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي
 

فراتحليل مداخالت روانشناختي 

  بر ميزان شادكامي

چهارمين كنگره انجمن 

  روانشناسي ایران

فاطمه   1391/12/3  سخنراني  ملي

  یعقوبيان

  امير قمراني

سيدحسين 

  سيادتيان
 

خودپنداره سالمت معنوي و 

كيفيت زندگي جانبازان و 

  معلولين

چهارمين كنگره انجمن 

  روانشناسي ایران

  الهام نباتيان  1391/12/3  سخنراني  ملي

  قمرانيامير 
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كارآمدي مدل پردازش اطالعات 

اجتماعي در پيش بيني 

  پرخاشگري كودكان

چهارمين كنگره انجمن 

  روانشناسي ایران

عبدالحسين   1391/12/3  سخنراني  ملي

  شمسي

  احمد عابدي

یار  احمد

محمدیان 

  حسين آبادي

  امير قمراني

  مریم صمدي
 

بررسي رابطه جنسيت با شک و 

  مذهبي در دانشجویان تردید

دومين همایش ملي 

دانشجویي روانشناسي، 

  مشاوره و دین

حميدرضا   1391/9/30  پوستر  ملي

  عرب بافراني

  امير قمراني

عظيمه 

السادات 

  فاطمي

  مهناز شيراني
 

بررسي مقایسه اي جهت گيري 

مذهبي ، خودپنداره با كيفيت 

زندگي جانبازان و معلولين شهر 

  بيرجند

پنجمين سمينار سراسري 

  پرستار، ماما و پژوهش

  الهام نباتيان  1391/9/23  پوستر  ملي

  امير قمراني

مجتبي 

  ذاكریان

ایرج 

  مهدیزاده
 

بررسي مقایسه اي خودپنداره با 

كيفيت زندگي جانبازان و 

  معلولين شهر بيرجند

دوازدهمين سمينار سراسري 

  انجمن مشاوره ایران

  الهام نباتيان  1391/9/2  پوستر  ملي

  امير قمراني

مجتبي 

  ذاكریان
 

الگوي پيش بيني كنندگي 

مشکالت رفتاري كودكان 

براساس دشواري هاي تنظيم 

  هيجاني مادر

پنجمين همایش بين المللي 

روانپزشکي كودک و 

  نوجوان

بين 

  المللي

حميد   1391/7/20  سخنراني

  كاظمي

  امير قمراني

مهناز جان 

  نثاري

نسرین بهنام 

  نژاد
 

The impact of life skills 

training on self efficacy 

of couples in Iran  

30International 

Congress of 

Psychology  

بين 

  المللي

محمد باقر   1391/5/6  سخنراني

  كجباف
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  امير قمراني

  مژگان عارفي

  ستاره كوشا
 

Meta-analysis of 

effectiveness of the 

psychological 

interventions on marital 

satisfaction in Iran  

30International 

Congress of 

Psychology  

بين 

  المللي

عظيمه   1391/5/6  سخنراني

السادات 

  فاطمي

  امير قمراني

مهناز شيراني 

  بيدآبادي

  احمد عابدي
 

Meta-analysis of 

associate factors of 

attribution styles in Iran 

(2004–2011)  

30International 

Congress of 

Psychology  

بين 

  المللي

  مهناز شيراني  1391/5/6  پوستر

  امير قمراني

عظيمه 

  فاطمي
 

Meta-analysis of 

effectiveness of 

psychological 

interventions on 

reduction of aggression 

in Iran  

30International 

Congress of 

Psychology  

بين 

  المللي

سيدحسين   1391/5/6  پوستر

  سيادتيان

  امير قمراني

  احمد عابدي

عبدالحسين 

  شمسي اژیه
 

The relationship 

between gratitude and 

mental health in 

students  

6th European 

conference on 

positive psychology  

بين 

  المللي

مهناز شيراني   1391/4/9  پوستر

  بيدآبادي

  امير قمراني

عظيمه 

السادات 

  فاطمي
 

فراتحليل كارآمدي مداخالت 

روان شناختي بربهبود سالمت 

هاي روان دانشجویان ایران؛ سال

1381-1390  

ششمين سمينار سراسري 

  بهداشت رواني دانشجویان

سيدحسين   1391/2/27  سخنراني  ملي

  سيادتيان

عبدالحسين 

  شمسي

  امير قمراني
 

قدرداني و سالمت رواني در 

  دانشجویان

ششمين سمينار سراسري 

  بهداشت رواني دانشجویان

  مهناز شيراني  1391/2/27  پوستر  ملي

  امير قمراني



33 
 

عظيمه 

السادات 

  فاطمي
 

بررسي ویژگي هاي روانسنجي 

مقياس حسادت سرشتي در 

  دانشجویان

ششمين سمينار سراسري 

  بهداشت رواني دانشجویان

  امير قمراني  1391/2/27  پوستر  ملي

  مهناز شيراني

عظيمه 

السادات 

  فاطمي

سيدحسين 

  سيادتيان
 

ابعاد كنترل فکر، افکار اضطرابي و 

احساس غربت دانشجویان 

  غيربومي دانشگاه اصفهان

ششمين سمينار سراسري 

  بهداشت رواني دانشجویان

  مریم صمدي  1391/2/27  سخنراني  ملي

مریم احمد 

  زاده

  امير قمراني

حميد 

  كاظمي

عبدالحسين 

  شمسي
 

فراتحليلي بر همبسته هاي سبک 

  هاي اسنادي در ایران

اولين كنگره ملي روانشناسي 

اجتماعي ایران : واكاوي 

بسترهاي دیني و زمينه هاي 

  بومي

مهناز شيراني   1390/12/1  پوستر  ملي

  بيدآبادي

  امير قمراني

عظيمه 

السادات 

  فاطمي
 

The Effects of grateful 

intervention on female 

adolescents :Test of 

Broaden- and- Build 

Theory  

International Society 

for adolescents 

Psychiatry And 

Psychology 8th 

Congress of ISAPP 

2011  

بين 

  المللي

محمد باقر   1390/6/27  پوستر

  كجباف

  امير قمراني
 

An experimental stady 

of gratitude and 

optimism in iranian 

adolescents  

International Society 

for adolescents 

Psychiatry And 

Psychology 8th 

Congress of ISAPP 

2011  

بين 

  المللي

  امير قمراني  1390/6/27  پوستر

محمد باقر 

  كجباف
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The study of prevalence 

of mental disorders in 

rural and urban 

adolescents in Iran  

8th congress of 

ISAPP 2011- 

Adolescences a 

second chance  

بين 

  المللي

  امير قمراني  1390/6/27  سخنراني

ساالر 

  فرامرزي
 

The Study of 

Psychometric 

Evaluation of Life 

Orientation Scale (LOT) 

in Iranian Adolescents  

8th congress of 

ISAPP 2011- 

Adolescences a 

second chance  

بين 

  المللي

  امير قمراني  1390/6/27  سخنراني
 

The relationship 

between alexithymia 

and mental and 

behavioral disorders 

among Iranian 

adolescents  

8th congress of 

ISAPP 2011- 

Adolescences a 

second chance  

بين 

  المللي

  امير قمراني  1390/6/27  پوستر
 

Emotional and 

Behavioral Problems in 

Adolescents With 

mental retardation in 

Iran  

8th congress of 

ISAPP 2011- 

Adolescences a 

second chance  

بين 

  المللي

محمدحسين   1390/6/27  سخنراني

  حيدري

  امير قمراني

محمدرضا 

  نيستاني
 

Family connectedness 

and parenting style 

among rural and urban 

Iranian adolescents  

8th Congress of 

ISAPP 2011  
بين 

  المللي

محمدحسين   1390/6/23  سخنراني

  حيدري

محمدرضا 

  نيستاني

  قمرانيامير 
 

The comparison study 

of mental health in low 

and high academic 

achievement 

adolescents  

8th Congress of 

ISAPP 2011  
بين 

  المللي

محمدرضا   1390/6/23  سخنراني

  نيستاني

محمدحسين 

  حيدري

  امير قمراني
 

آماده سازي ,انطباق بومي و 

قدرداني كارآیي برنامه آموزش 

  براي نوجوانان

سومين كنگره انجمن 

  روانشناسي ایران

  امير قمراني  1389/12/11  سخنراني  ملي

محمد باقر 

  كجباف

حميد رضا 

عریضي 

  ساماني

  اميري شعله
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the study of psychology 

evaluation of the 

connor-davidson 

resilience scale in 

iranian high school 

students  

4th World Congress 

of the A.P.P.A.C 

association of 

psychologhy & 

psychiatry for adults 

& children  

بين 

  المللي

  امير قمراني  1389/2/14  سخنراني

محمد باقر 

  كجباف

حميد رضا 

عریضي 

  ساماني

  اميري شعله
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