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 در کاهش اضطراب: «یرفتار یدرمان شناخت»آن با  سهیو مقا «یرغبت براساس زهد اسالم ميتنظ» یالگو .10
 1330و زمستان  زیيپا،  11ش یمطالعات اسالم و روان شناس

  1330پژوهش نامه اخالق،  ث،یقرآن و حد هی)اتعاظ( بر پایریموعظه پذ ینظر هیپا .15
ول : اصهیچند خط پا یتک آزمودن یمثبت گرا: مطالعه  یبا استفاده از مداخله ها یافسردگ یو نشانه ها میعال کاهش .11

 1335و بهار  1330زمستان ،  13ش  یبهداشت روان

 1335 زیيپاـ  31ش ثیآنها، علوم حد یدرون ليگونه ها و تحل ،یدر فرزندپر ور «نيسبع سن» اتیوار .11
 یعه تک آزمودنمطال ینيرباليغ ،یافسردگ یهاو نشانه میدر کاهش عال یرباوريخ بر یمبتن یگرا مثبت یروان درمان ريتأث .13

 1335تابستان ،  15ش ،ینيبال یمطالعات روان شناس، هیچند خط پا

 ، 11مشاوره ش یپژوهش ها ،یاصول کاف ثیاحاد یفيک ليبر اساس تحل یاسالم یبر آموزه ها یهمسر مبتن انتخاب .13
 1335زمستان 

،  11مشاوره ش یپژوهش ها ،یاصول کاف ثیاحاد یفيک ليبر اساس تحل یاسالم یبر آموزه ها یهمسر مبتن انتخاب .34
 1331زمستان 

 1331، بهار و تابستان  11ش یانياخالق وح، ايو کاربست آن در ح یموضوعات اخالق یروش مفهوم شناس .31

 یانياخالق وح ،یآشکارساز، و مداخله کوتاه مدت رها اتیو روا اتیخانواده بر اساس گذشت در آ یستميس یداخل تیریمد .31
 1331و زمستان  زیيپا،  13ش
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1331 

36. Identification of Effective Factors to Reduce Symptoms of Depression from the 

Perspective of Islam: A Qualitative Content Analysis :Journal of Military 

Medicine1413  

 1331، بهار  13ش ثیعلوم حد ،«زةیالعز» ثیبر اساس حد «یرینفوذناپذ-انعطاف»مداخله  ینظر یالگو .31
عملکرد  بر کاهش عالئم و بهبود یمعنو ،یمذهب یبا طراح جانيه ميبر تنظ یمبتن یصيدرمان فراتشخ یاثربخش یبررس .33

 1331 زیي، پا 11زنان و خانواده ش یپژوهشنامه اسالم، یاضطراب یزنان مبتال به اختالل ها یعموم
بهار ،  14 ش ی: طب نظامیفيک یمحتوا ليتحل کی ،اسالم نیاز منظر د یعوامل مؤثر بر کاهش عالئم افسردگ نييتب .33

 1331و تابستان 
 یمطالعات اسالم و روان شناس ،یرباوريخ هیاز منظر اسالم و براساس نظر یاز زندگ تیرضا اسيمق یابیو هنجار ساخت .04

 1333، بهار و تابستان  10ش
مربوط  یبر انتظارات از ازدواج و باورها ،ش از شروعيم ازدواج پيتحك،  SYMBIS بر مدل یر آموزش مبتنيتأث یبررس .01

 1333بهار ،  51ش یخانواده پژوه ،به انتخاب همسر دختران مجرد شهركرد

 1333 زیيپا،  30ش ثیعلوم حد، و مفاد آن یعيش اتیخامةالزرع در روا ليتمث یبررس .01
 1333تابستان ،  1ش یاخالق پژوه ،یديتوح یهافهم نشانه یاخالق برا یسازتيظرف یمدل مفهوم .03
 1333، بهار  03ش نیو د یروان شناس، یبراساس مفهوم عقل در منابع اسالم یخود نظم ده یها مؤلفه .00
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، نآ یشناختروان یاسالم نييو تب یتمندیبا رضا یدر رابطه آرزومند یقدردان یانقش واسطه یبررس .05
 1333 زیيپا،  33مثبت ش یپژوهشنامه روان شناس

، 1ش یرهنگف یروان شناس ،ديو ام یسپاسگزار ش،یبخشا ميبر مفاه هيدر حوزه روابط با تک ینیزمان مند مقابله د یالگو .01
 1333 زیيپا

 1044تابستان ،  1ش ی: فرهنگ و ارتقاء سالمت فرهنگستان علوم پزشکیدر منابع اسالم یسالمت اجتماع یهاتيموقع .01
اسالمی: پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده  منابع اساس بر خانواده جنسی مرز در ،«جنسی توجه، ایمنی» نظری الگوی .03

 1411پایيز ،  25ش

 1044بهار ،  13ش یاسالم و مطالعات اجتماع ،یدر منابع اسالم یسالمت اجتماع یمراتب یالگو .03

 1041حوزه،  یاجتماع یمطالعات فرهنگ ،یبر اساس منابع اسالم یسالمت اجتماع یمراتب یالگو .54

 

 مقاالت علمی ترویجی
 

  41/43/1334، 13ش  ،یمرکب؟ مجله حکومت اسالم ای طيبس یعنوان تيمشروع .1

  41/43/1331، 13 ، شی(، فصلنامه حکومت اسالمیاهلل جواد تیبحث آ ری)تقر فيحق و تکل .1

  1330کتاب و سنت،  ا،يآخرت بر دن حيدر ترج داریو ناپا داریبرهان پا ليتحل .3

مه پژوهش نا ،یسالمت عموم شیبر افزا یرفتار ، یو درمان شناخت یرغبت بر اساس آموزه زهد اسالم ميتنظ سهیمقا .0

  1330، 1ش  ،یاسالم یروان شناس

پژوهشنامه  ،دار زنان خانه یروانشناخت یبر بهباش ،یشادکام یاسالم یآموزش صبر بر اساس مؤلفه صبر در الگو یکارآمد .5

 1335زیيپا،  0ش  ،یاسالم یروان شناس

،  3ش ،یماسال یپژوهشنامه روانشناس ،نيشيپ هیو بسط نظر یباز ساز ،یبر اساس منابع اسالم یرضامند ینظر هیپا .1

 1335تابستان 

بهار و تابستان  ،1ش  ،یاسالم یپژوهشنامه روانشناس ،تک متن یبررس ،)فرمد(ینیمتون د یفهم روان شناخت روش .1

1331 

بهار  ،1ش ،یاسالم یپژوهشنامه روانشناس ،اجرا ۀويمراحل و ش ،یشناختروان کردیبا رو ینید ميدر مفاه یشناس مفهوم .3

 1331و تابستان 

 1333و زمستان  زیيپا ،13ش ،شهیو اند ثیحد ،میدر قران کر یو ابق رياستدالل به خ یکاربرد یحوزه ها یبررس .3

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

 1313، 31 ش (،دانیخرد جاو یمل شیمقاالت هما دهی)برگز دانیاز منظر رسول خدا)ص(، خرد جاو یشادکام .1

  41/43/1313)مجموعه مقاالت(،  تینجات و مهدو یها هینظر یبررس ،یاسالم تيو مدن مهیدولت کر .1
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 یحوزه روزنامه جمهور فهي(، صحیآمل یاهلل جواد تیدرس خارج فقه آ ری)تقر ینیو حکومت د هيفق تیوال .3

 1334 ،یاسالم

  1331 ،مجموعه مقاالتتنها راه نجات،  .0

 41/43/1330 ،ینداریسنجش د یاسهايمق شیهما ،یروانشناخت یدر پژوهش ها ثیبر نقش حد یدرآمد .5

 34/41/1335)مجموعه مقاالت گفتمان چهارم(،  تی!، گفتمان مهدوندهیبازگشت به آ .1

  41/45/1331)مجموعه مقاالت گفتمان هشتم(،  تیاستضعاف به اقتدار، گفتمان مهدو لیتبد ندیانتظار و فرا .1

  41/41/1334 ث،یاستادان دانشکده علوم حد ،ثیبا حد ییکتاب آشنا ،یبشر یو دانشها ثیحد .3

  41/41/1334 ث،یاستادان دانشکده علوم حد ،ثیبا علوم حد ییآشنا ،یروش علم آموز .3

بيت  ،یراهبرد یها شهیاند نشست نيسوم،  1ج  ،زن و خانواده ،یبر منابع اسالم هيخانواده با تک یبهايآس یسبب شناس .14

  1334 ید رهبری،

 

 تخصصیمقاالت 
 

 1333 تابستان ،3ش ،حوزه ثیفصلنامه حد دو ،یآن بر روابط اجتماع ريتاث زميسپاس و مکان ،مدل احسان .1

 1333و زمستان  زیيپا ،13حوزه ش ثی: حدیسالمت اجتماع ميمفاه .1

 

 مقاالت عمومی
 

 موعود مجله: 
  41/40/1334، 11عج، مجله موعود / ش  یو ظهور حضرت مهد بتيغ یمبان .1

 41/11/1331، 35شرط ظهور، فصلنامه موعود /  شيگفتمان عدالت پ .1
 سپيده دانایی مجله: 

  41/43/1331، 1ش  ،ییدانا دهي(، ماهنامه سپییزناشو انتيسوم شخص مفرد )خ یها یرانگریو .1
  41/41/1333، 11ش ، ییدانا دهيسپ چاره کار در قناعت است، مجله .1
  41/43/1333، 10ش ، ییدانا دهيمجله سپ ،یاعتدال، پل صراط زندگ .3
  45/40/1333، 15ش، ییدانا دهي)انصاف(، مجله سپ بيس مهيمانند دو ن .0
  41/41/1333، 11ش، ییدانا دهي)تقوا(، مجله سپ قدرت مهار خود .5
  41/43/1333، 13ش، ییدانا دهيبه تجربه(، مجله سپ یدر باز؟ )گشودگ ایدربست ، ندهیآ یبه سو .1
  41/43/1333، 34ش، ییدانا دهيمجله سپ ،یافتگیو رشد  یدلرحم .1
  41/14/1333، 31ش، ییدانا دهيبرنده، مجله سپ یبرگها ؛ینداریو د یرازدار .3
  41/41/1333، 33ش، ییدانا دهيمجله سپ ،یعقل، شناخت و بازدارندگ .3

  40/41/1334، 03ش  ،ییدانا دهيماهنامه سپ ،یمواجهه با اختالفات اعتقاد یالگو .14
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  41/45/1334، 01ش ، ییدانا دهينه اجبار و فشار، سپ ،ینه رهاساز .11

  41/43/1331، 55ش  ،ییدانا دهي(، سپیمکن! )بدگمان یاریشهر یبا بد دل .11
، 51 ش ،ییدانا دهيرابطه انسان با خدا(، سپ یروانشناخت یدر باره الگو یحيتازه )توض شهياما هم ،یمیقد یرابطه ا .13

41/45/1331  
 41/43/1331، 11ش ، ییدانا دهيها، سپ مينبرد تصم .10

  43/41/1331، 50ش  ،ییدانا دهياسالم، سپ دگاهیاز د ییزناشو تیعوامل رضا یبررس ؛یو رضامند یتوانمند .15
  41/11/1331، 10ش ، ییدانا دهيلذت مثبت، سپ یلذت مثبت، لذت کامل و الگو .11
  41/40/1331، 11ش، ییدانا دهيسپ طان،يعروس ش .11

 یزندگ ثیحد مجله: 
 1331/  1شماره  یزندگ ثیقلمرو من است، مجله حد نیا .1
 1331/  1شماره  یزندگ ثیدست، مجله حد یبر رو یا هیسرما .1
  1331(، یزندگ ثی)مجموعه مقاالت مجله حد یشتنداریخو جان،يدست، جوان، ه یبر رو یا هیعفاف، سرما .3
  41/41/1331(، یزندگ ثی)مجموعه مقاالت مجله حدیشتنداریخو جان،يجوان، ه ،یجنس یشتنداریخو یو مهارتها نید .0
  1331(، یو زندگ ثی)مجموعه مقاالت مجله حدیشتنداریخو جان،يجوان، ه ،یشتنداریخو یغرب و برنامه ها .5

 رشد مجله: 
  1333، 15ش ،یی، رشد راهنماینید تينظر در مفهوم ترب دیتجد، 1 ینید تيترب .1
  1333 ،یليتحص یی، رشد راهنمایزندگ یبرا تيترب، 1 ینید تيترب .1
 1333 ،یليتحص یی، رشد راهنماینید تيساختار ترب،  3ینید تيترب .3
  1333 ،یليتحص یی، رشد راهنما !یزندگ یخدا، 0ینید تيترب .0
  1333 ،یليتحص ییبرهان محبت، رشد راهنما،  5ینید تيترب .5
  1333 ،یليتحص یی، رشد راهنما1ینید تيترب .1
  1333)معلم، عالمِ عامل(،  1ینید تيترب .1

 روزنامه: 
  40/41/1313)انهدام از درون(،  1ینیخزنده ضد د یانهایجر یبازشناس .1
  41/41/1313از پشت(،  ی)خنجر 1ینیخزنده ضد د یانهایجر یبازشناس .1
  11/45/1313ارزشها و قداستها(،  یدرجه بند رامونيپ یامروز ما )گفتار تيواقعه نخله و واقع .3
  11/40/1313 ن،يناکث انیجر یبازشناس .0
  40/11/1313تنها راه نجات،  یاصالحات مهدو .5
 11/3/1313 ،یماريب کی یکالبد شکاف ،یرجعت طلب .1

  15/41/1313، 1فراموش شده اريمع  .1
 41/43/1313)خشونت و مدارا(،  1فراموش شده اريمع .3

  34/43/1313، 1مانیو ا یآزاد ونديدوره پ عصر ظهور،  .3
  40/43/1313منتظران(،  ی)انتظار و استراتژ 1مانیو ا یآزاد ونديعصر ظهور، دوره پ .14
  45/43/1313(، مانیبا ا وندياز هوس، پ ی)ظهور، گسستن آزاد 3مانیو ا یآزاد ونديعصر ظهور، دوره پ .11
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  13/41/1313، 1فساد کدام است؟ ست،يصالح چ .11
  11/41/1313(، یسرخ و سبز اصالح طلب ی)الگوها 1فساد کدام است؟ ست،يصالح چ .13
  15/41/1313)همه مسلمانان اصالح طلبند(،  3فساد کدام است؟ ست،يصالح چ .10
  41/11/1313(، 1) یو علو یتفکر امو یقيتطب یبررس .15
  43/11/1313حکومت(،  تي)مالک مشروع 1یو علو یتفکر امو یقيتطب یبررس .11
  11/11/1313حکومت(،  تی)قلمرو و مأمور 3یو علو یتفکر امو یقيتطب یبررس .11

  43/41/1313 ن،يام ای ونياف ،نید .13
  11/14/1334،  (ع) یامام عل یاسيس شهیاند، یمردم و حکومت اسالم تیرضا .13
  11/40/1331 کا،یتا مذاکره با آمر هيبیتفاوت راه از صلح حد .14

 

 نامهمشاوره و داوری رساله و پایان راهنمایی،
 

 31راهنمایی:  .1

 31مشاوره:  .1

 11: داوری .3

 


