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 ب( سوابق تحصيلي 
 سال فارغ التحصيلي محل تحصيل رشته تحصيلي مقطع تحصيلي رديف

 دانشگاه اصفهان-اناصفه روانشناسی بالینی  كارشناسی 1
1373 

 

 دانشگاه اصفهان-اصفهان روانشناسی  كارشناسی ارشد  2
فارغ التحصیل   اولین1377

ارشد رشته روانشناسی  

 دانشگاه اصفهان 

 دانشگاه اصفهان-اصفهان ی روانشناس دكتري 3

اولین بانوي فارغ   1388

التحصیل دكتراي رشته  

دانشگاه   ،روانشناسی

 24/19با معدل  فهان اص

 

 و علمي فرهنگي   -آموزشي -اجراييج( سوابق 
 زمان وابسته به مكان  سمت  رديف

 یمنطقه ج يارنهضت سوادآموزی آموزش 1
نهضت  سازمان

 اصفهان يسوادآموز
1369-1370 

 ارانی آموزش مدرس 2
سازمان نهضت  مركز آموزش

 اصفهان يسوادآموز

سازمان نهضت 

 اصفهان يسوادآموز
1370-1371 
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 زنانان دزنروانشناس 

 

 مركزي بند زنان زندان

 دستگرد
 1373-1371 كشور يسازمان زندان ها

4 
ق در حوزه ی كارشناس تحق

 جوانان

د ی س -اماكن خواهراناداره 

 خان یعل
 1368-1369 یته انقالب اسالمی كم
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 1373و 1372 سازمان آموزش و پرورش 2ه یناح همراز يمشاور مکاتبه ا 5

 مشاور امور بانوان 6
غات ی تبل یماهنگه يشورا

 یاسالم

غات یتبل یهماهنگ يراوش

 یاسالم
1370-1373 

 1374-1373 یست يسازمان بهز یمردم يمشاركت ها کوكاریبانوان ن ير شورای دب 7

8 
از  يری شگی كارشناس پ

 یاجتماع يبهای آس
 1375-1373 یست يسازمان بهز یست يسازمان بهز

 1377-1374 رت كشوروزا اصفهان ياستاندار ر بانوانوون امی كمس عضو 9

 1378-1377 سازمان بهزيستی صداي مشاور اورشم 10

 1375-1373 یست يسازمان بهز یست يسازمان بهز مشاور امور بانوان 11

 تو يبرنامه حرف ها كارشناس 12
مركز   يمای صدا و س

 اصفهان
1377-1378 

 مدرس 13

هاي آموزش قبل از  كالس

 زوج هاي جوانازدواج 

 

دانشگاه -بیمارستان امین

 هانعلوم پزشکی اصف 
1374-1375 

 1388-1375 سازمان آموزش و پرورش مدارس استان اصفهان مدرس آموزش خانواده 14

 مدرس 15
حضرت  یمركز آموزش عال

 نب)س(يز
 1378 سازمان آموزش و پرورش

 1378 سازمان آموزش و پرورش د باهنری شه یمركز آموزش عال مدرس 16

 مدرس 17
ضمن  یعالمركز آموزش 

 يیخ بهای خدمت ش
 1380-1379 سازمان آموزش و پرورش

18 
گروه  یسر گروه آموزش

 و مشاوره یت یامور ترب
 1382 سازمان آموزش و پرورش قات معلمانی مركز تحق

 ین یروانشناس بال 19
مركز مشاوره دانشگاه و 

 خوابگاه
 دانشگاه اصفهان

1377 -

1389 

 ابگاهمركز مشاوره خو ین یروانشناس بال 20
 یدانشگاه علوم پزشک

 اصفهان

1377 -

1389 

21 
 ین یروانشناس بال

 

 

مركز مشاوره دانشگاه و 

 خوابگاه
 اصفهان یدانشگاه صنعت 

1377 -

1389 

 كودک ین یروانشناس بال 22
ک مشاوره و خدمات ی نی كل

 یدرمان
 1384-1375 سازمان آموزش و پرورش
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 1383 آموزش و پرورشسازمان  5هیمركز مشاوره خانواده ناح مشاور 23

 مشاور 24
مشاوره فالور جان و  يهسته ها

 5ه یناح
 1377-1375 سازمان آموزش و پرورش

25 
 عضويت

 
 ايران انجمن روانشناسی

 1377از سال 

 تا كنون

 1384 سازمان آموزش و پرورش یرستان شاهد طالقانی دب مشاور 26

 عضويت  27
سازمان نظام  روانشناسی و 

 مشاوره ايران
 ايران

  1386از 

 تاكنون

 مدرس 28
گروه مشاوره -دانشگاه اصفهان

 و روانشناسی

، تحقیقات  و وزارت علوم

 فناوري
1385-1387 

 ام نورخوراسگانی دانشگاه پ مدرس 29
تحقیقات  و ، وزارت علوم

 فناوري
1386-1388 

 دانشگاه پیام نور اصفهان مدرس 30
تحقیقات  و ، وزارت علوم 

 فناوري
1388-1392 

  اصفهان  پیام نوردانشگاه  استاد يار 31
وزارت علوم،تحقیقات و 

 فناوري

1389-1391 

 

 سپاه پاسداران سازمان بسیج اساتید و مسئول فرهنگی عضو 32
 1388از سال 

 تاكنون

33 
شاهد و  ستاد استاد مشاور

 ايثارگران
 اصفهان استان دانشگاه پیام نور

وزارت علوم،تحقیقات و 

 فناوري
 روع ش1390

34 

 

 

وزشی و مدير  گروه آم

گروه علوم تربیتی و  پژوهشی

 روانشناسی

 دانشگاه پیام نور استان اصفهان
وزارت علوم،تحقیقات و 

 فناوري

 1391از سال 

 تا كنون

 نماينده دانشگاه پیام نور 35

در جلسات اتاق فکر گروه 

تخصصی امور اجتماعی و 

فرهنگی استان استانداري 

 اصفهان

 روزارت كشو

  1391از سال

 تا كنون

 

 

36 
ريیس كمیته مشاوره استان 

 اصفهان

دانشگاه پیام نور استان 

معاون فرهنگی،  -اصفهان

 اجتماعی و دانشجويی

وزارت علوم،تحقیقات و 

 فناوري

تا 1392ازسال

1397 



 4 

37 
داور كرسی هاي آزاد 

انديشی در حوزه زنان و 

 روانشناسی

دانشگاه معرفی شده از طرف 

 ركز نطنزمپیام نور

ور استان دانشگاه پیام ن

 ناصفها

 

1392 

38 
و  مشاوره تهی كمنماينده 

مسئول هسته مشاوره مركز 

 اصفهان

 اصفهان مركز  نور امی دانشگاه پ
وزارت علوم،تحقیقات و 

  فناوري

  1393از سال

 1395تا 

39 
استاد مشاور انجمن علمی 

 روانشناسی
 اصفهان مركز  نور امی دانشگاه پ

و تحقیقات و  موزارت علو

 فناوري
1395-1393 

40 

 یهماهنگ يشورا عضو

مبارزه با مواد مخدر استان 

 اصفهان

 

 روزارت كشو بهزيستیاستانداري و 
تا -1393

 كنون

 نور استان اصفهان امی دانشگاه پ آموزشی يعضو شورا 41
و  قاتیوزارت علوم،تحق 

 يفناور

تا -1394

 كنون

42 
خیرين هسته مشاوره  مسئول

 بداوطل

 یانرمد یبهداشت  هيری انجمن خ

 حضرت ابالفضل )ع(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

-تا كنون

1393 

 عضو هیات امناي خیريه  43
 یدرمان یبهداشت  هيری انجمن خ

 حضرت ابالفضل )ع

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

مرداد 1397

 ماه  

44 
موزش هاي هنگام آمدرس 

 ازدواج 

مراكز جامع سالمت وزارت 

شت ،درمان و آموزش بهدا

 پزشکی

شوراي عالی انقالب 

 فرهنگی+ وزارت بهداشت
  1397ازسال 
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 داخلي و خارجي پژوهشي   –علمي   مجالت مقاالت چاپ شده در*****

كیفیت زندگی در زنان بارور و  (1385عابدي، محمدرضا؛ احمدي،احمد.) ،لطيفي،زهره (پريسا نیلفروشان،1    

دانشگاه علوم پزشکی   70-66.ص  2و 1.شماره 4ره.دوعلوم رفتاری قيقاتتح  پژوهشي فصلنامه .نا بارور

  اصفهان.

(تحلیل كیفی تجرد هاي  1387،پور اعتماد،حمید رضا،توكلی،ماهگل.)لطيفي،زهرهكجباف،محمد باقر، ( 2       

  77-65.دوره چهارم . ص 14شماره  ،پژوهشي خانواده پژوهي فصلنامه ناخواسته در دختران و پسران.

 دانشگاه شهید بهشتی.تهران. داراي نمايه بین المللی . ده .ه خانواپژوهشکد. 1387تابستان.

 

اثربخشی آموزش حل مسئله  ( 1388)مولوي،حسین ملک پور،مختا ر؛ ؛،امیري ،شعله ؛.لطيفي،زهره( 3       

آمدي دانش آموزان   اجتماعی در بهبود روابط بین فردي ،تغییر رفتارهاي اجتماعی و ادراک خودكا ر -شناختی 

-70ص.43(پیاپی3پايیز.سال يازدهم )شماره .مجله پژوهشي تازه های علوم شناختي .ناتوانی  يادگیري  به تالمب

84. 

و هويت   ابعاد مختلف دينداري بین (بررسی رابطه1388)امیري، شعله  .زهره لطيفي،، توكلی ،ماهگل ( 4     

 دو.پژوهشگاه  حوزه و دانشگاه قم  اسالمي،ه مطالعات روانشناسي مجل. در دانشجويان دانشگاه اصفهان اخالقی 

 .78-65ص .1388پايیز و زمستان 5 شماره .3سال   فصلنامه

اثر بخشی مداخله رفتاري بر میزان  (1389.)نی،حسي مولو ،ر؛ ،امیري ،شعله ملک پور،مختا ؛.لطيفي،زهره( 5

فصلنامه . نی يادگیريتوانا بادي دانش آموزان تعارضات بین فردي، پاسخ هاي رفتاري و ادراک خود كارآم

پژوهشکده كودكان .10-1. ص 1389.بهار 35.پیاپی 1سال دهم .شماره  .در حيطه کودکان استثنايي پژوهش

 استثنايی.تهران 

آمدي  راثربخشی بازسازي شناختی بر میزان خودكا(.1391؛استکی آزاد،نسیم)( لطيفي،زهره6

فصلنامه پژوهش هاي روان شناسی   .ناتوانی يادگیرين دانش آموزان داراي اجتماعی،عاطفی،تحصیلی و خواند

 .98-.80ص  1391، بهار 5اجتماعی، شماره 

 

  ستيز  یطرح آموزش اجتماع  یابی( ارزش1391)يفي زهره لط و  یالسادات عبدالله مه ی،عظیرضا صادق دیحم( 7

 ب.4.دوره ششم،شماره  يتوسعه اجتماع  يپژوهش  -يفصلنامه علممدارس شهر اصفهان.  یطیمح 

8- Latifi,Zohre, Amir Hossein Sadeghi Hasnijehb, Reyhaneh Shojaee 

Jashvaghanic, SeyyedHadi Ansar Alhoseinid , Mohammad Reza Iravanie and 

Maryam Ahmadif.(2013) A social work study on major causes of educational 

failure. Management Science Letters.volum3 .issues12. 
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9-, Latifi,Zohre BijanShafiei, Zahra Yousefi, NasimSteki-Azad, Seyed 

Mohammad Ghalamkarian.(2013) The Effectiveness of Problem Solving 

Training on the Reduceof  Interpersonal Conflicts in the Children with Learning 

Disability International Research Journal of Applied and Basic 

Science.ISSN.2251-838X. 

 

10- Tork ladani fateme, Esmaili maryam, Latifi,Zohre -. .(2013) .THE effect of 

life skills training ,of elementary school children  with behavior problems. 
Galen Medical Journal.vol2(2)76-79. 

 

 

ي آموزش  ( اثر بخشی برنامه 1392) زهره ، يف يلطمنصوره؛  ،يیشعله؛ مقتدا  ،ير یام م؛یآزاد،نس یاستک( 11

 تيو شخص  ينيبال يمجله روانشناس مبتنی بر الويز بر میزان رفتارهاي پسنديده اجتماعی كودكان پسر زورگو.

 74-65ص  ن.تهرا .دانشگاه شاهد1392.زمستان . 9.سال بیستم.شماره

13- Mahbobeh Samavatiana, Zohreh Latifi and Ahmad Abedic .(2014). A 

study to investigate the effectiveness of successful intelligence training program 

to increase academic hope. Management Science Letters.vol2(4)  - 389-392 

ي و گروهی بر پیشرفت تحصیلی دانش ر بخشی رقابت فرد( مقايسه اث1392)المی،عزالدين غ  زهره لطيفي( 14

-65ص29.شماره تخصصي پژوهش های علوم انساني دانشگاه اصفهان-علمي فصلنامه آموزان دوره راهنمايی.

82 

هوش   ن ی( ارتباط ب1392) میآزاد،نس یاستک  درضا،ی ،حمیصادق السادات، مهیعظ ی عبدالله  لطيفي،زهره؛  (15

 113-99.ص1392.شماره هفتم .بهار  یفصلنامه مطالعات معنو. یعرفان يشها يو گرا  ی،آگاهينومع

تحلیل محتواي كتاب هاي داستان منتشر شده در كانون پرورش  ( 1392)  لطيفي،زهره؛  ( ماه فر، مژده؛ 16

شهید بهشتی  دانشگاه .محيطي موفصلنامه علاز  رشي. داراي پذ  فکري كودكان به لحاظ توجه به زمان و محیط

  .تهران.

17) Mehdi Rahmani Malekabad,Hadis Mahmod Salehi,Zohreh 

Latifi.(2014).Prediction of  self-esteem in heterosexual orientation with 

moderating role of coping  sterategies among female high school students  

.International journal of School Health .Published online  19November   .  
  ت يهو نديدر فرا یبه عرفان اسالم شيو گرا یآگاه نینسبت ب (1393) میآزاد،نس ی استک لطيفي،زهره؛ (18

 94-73صISSN: 1735-059x .4 ، سال پانزدهم، شمارة 60 ؛يمطالعات مل ۀفصلنام،  1393؛یافتگي
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19) Zohreh Latifi and Ferehteh Moradi.(2014). Investigating  the reasons for 

Iranian students academic failure during 2001-2011.International Journal of 

current life sciences .Vol. 4, Issue, 12, pp, 12637-12641, December, 2014. 

20) Zohreh Latifi and Ferehteh Moradi.(2014).The effective factors on elderly 

mental health .Magnet  Research  Report. Advanced in Science and 

technology  .Vol.3 (1). PP: 1331-1338 

21)  Jamileh Karimzadeh, Zohreh Latifi.(2014). Effectiveness of Acceptance 

and Commitment Therapy (ACT) on Anxiety, Depression ,and Flexibility of 

Patients with Asthma. Magnet  Research  Report. Advanced in Science and 

technology. Vol.3 (1). PP: 1357-1367 

 22) Zohreh Latifi .(2014).The predictive role of personality traits in                

the imergencce of consumerism. Journal Of Applied Sciences Research.  
 

23 (Neda Sahra Beigi ,Reza Ali  Nowrozi, Zohreh Latifi.(2014) .Investigating 

the  impact of automation on the increase of high school motivation in Isfahan 

in 2014. Magnet  Research  Report .Advanced in Science and 

technology.(Australia. Vol.3 (1). PP: 1346-1356)  

 

24) Zohreh Latifi,and Fereshteh Moradi. (2015).The relationship between 

parenting styles and the level of pediatric obsessive compulsive disorder 

(OCD). International Journal of current life sciences. Vol. 4, Issue, 12, pp, 

12774-12777, December, 2014. 

 

25) Frozan Zarabiyan, Zohreh Latifi, Seyed Reza MirMahdi & Rahim 

Ghaznavi. (2015). The relationship between smart and attitudes to ICT 

and teaching and learning process promotion. Applied Psychology..Vol. 3(11), pp. 

17-26, January 2015.http:// www. Jourpsyc.com  
 

26)Mojdeh Mahfar, Zohreh Latifi.(2015).The position  of politics  in children  

literature .Advances in invironmental psychology.. 9(2) January 2015, Pages: 

553-559. 

 

27) Zahra Nazemi Nargani, Zohreh Latifi and Ali Qasempour.(2015). Relation 

between Assessment of Teaching Quality and Promotion of Professional 

Qualification of Lecturers of Farhangian University. Advances in 

invironmental. January 2015, Pages: 560-570 
  
28) Nafiseh Abaspour, Reza Ali Nowrozi, Zohreh Latifi(2015) Investigating 

the Effect of Educating Philosophy in the Children on the Spiritual 

Development of Female Students with 12-14 Years Old in the City of Isfahan. 
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Journal of  Education and  Practice. (Online).Vol.6, No.11, 2015- 66379.162كد-

168pp. 

ندگی و سالمت  يت درمانی بر كیفیت زی معنواثربخش( .1394)مريم اسماعیلی ،زهره لطيفي؛ ايیزهرا باب ( 29

 1394، تابستان 30سال هشتم، شماره دوم، پیاپی . مجله روانشناسي و دين ديابت. روان زنان مبتال به

 

با   یت يو هو یتیشخص هاي   یژگيو   مدل ساختاري لیتحل( 1394؛محبوبه حسن شاهی. )زهره لطيفي  (30

  .1394 -زمستان  4سال شانزدهم.سري  64 ت ملي شمارهفصلنامه  مطالعا در ايران . يیگرا مصرف

ISSN: 1735-059x   
31)Zohreh Latifi (2016) Investigating the Effect of Participation in the Cyberspace 

in the Relations between Spouses  .Journal of  Education and Practice. -Vol 6, 

No 34 (2015).pp7-12.     

  ي خودكارآمد زانیبر م ي رفتار يآموزش راهبردها  یاثربخش( 1394نسیم استکی آزاد)؛ زهره لطيفي (32

. مجله پژوهش های کاربردی در ي ریادگي یناتوان يو خواندن دانش آموزان  دارا  یلیتحص ،یعاطف ،یاجتماع

 .1394.بهار3 . سال دوم .شمارهروانشناسي تربيتي

اختی موثر در اسراف و مصرف گرايی راهکاري در راستاي  مل روانشنبررسی عوا( 1394) زهره لطيفي (33

 . نوزدهمين جشنواره قران و عترتاقتصاد مقاومتی .مقاله برگزيده بخش پژوهشی  

34)Maryam jahandar ,zohre latif (2015). Parenting practices in Iran. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL 

STUDIES.special december2015. 

 21. شماره ياسالم يمجله علوم انسانكودک و نوجوان.  اتی( مذهب در ادب1395)يفيزهره لطمژده ماه فر،(35

 -63، ص 2931، خرداد 1، جلد 

36) Homa Moghimi، Zohreh Latifi.(2016).  The Relationship between Membership in 

Virtual Networks and Desire to Divorce and Subjective Judgment. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES. ISSN 2356-

5926.             
 

رمت  شايستگی اجتماعی وح اثربخشی آموزش مهارت هاي اجتماعی بر (1396) سارا آقابابايی؛زهره لطيفي ( 37

(، تابستان 82)پیاپی  2سال بیست و يکم، شماره . روانشناسي مهفصلناموزان با ناتوانی يادگیري.خود دانش آ

1396. 

.ارزيابی اهمیت ويژگی هاي شخصیتی تحلیل گران  (1396)يفيزهره لط ( خديجه ابراهیمی،محسن دستگیر،38

 .22ش   ايه گذاریمجله دانش سرمبازار سرمايه به عنوان بعد سوم موفقیت آن ها.
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39) Khadijeh Ebrahimi , Mohsen Dastgir & Zohreh Latifi (2016) The Effect of 

Personality Characteristics of Capital Market Analysts on Investment Trends, 

Risk and Return of their Performance . International Journal of Finance and 

Managerial Accounting. Summer 2016, Volume 1, Number 2. pp25-35 

.  
 

( .مقايسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد و درمان  1397،راضیه ايزدي)يفيزهره لط ( اكرم امامیان،40

مجله  شادكامی،بهزيستی روانشناختی و كیفیت زندگی زنان مبتال به وسواس. میزان بر مبتنی بر معنويت

 .سال يازدهم44شن.ي وديروانشناس
(. هنجاريابی و كفايت شاخص هاي  1395ینا تنهايی)ی فرخی،م، نور عليفيزهره لط ( مهدي رحمانی،41

 )پذيرش قطعی( .فصلنامه روانشناسي تربيتيروانسنجی پرسشنامه خطاهاي شناختی مردان و زنان. 

مجله سالمت   .گرايی مصرف  رفتار  وزبر در شخصیتی ويژگیهاي كننده بینی پیش نقش (1396)يفيزهره لط( 42

 (پذيرش قطعی) اجتماعي

اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزيستی روان  (1397) سارا آقابابايی ؛زهره لطيفي  زيبا صادقی، ((43

فصلنامه علمي پژوهشي کودکان شناختی،تنظیم هیجان و تاب آوري مادران كودكان مقطع دبستان شهر اصفهان.

 .3شماره   سال هجدهم. استثنايي

نی بر اضطراب فراگیر و مهارت مقابله با وايت درمااثربخشی ر( 1397؛  ) زهره لطيفيمريم مشاوري، ( 44

. سال فصلنامه علمي و پژوهشي اعتيادپژوهي .هاي ترک اعتیاداسترس همسران معتادان تحت درمان كلینیک

 .1.ويژه نامه  48شماره دوازدهم 
در   یشخص يهاارزش  يانقش واسطه (1397)ياكبر یونیناز افمه، يفي، زهره لطزاده  یسلطان محمد( 45

دانش آموزان دختر   يو هوش معنو ی دختر، اخالق اسالم -براساس رابطه مادر یجنس يدار شتن يخو ینیبشیپ

 سال سوم.2شماره  .ياسالم تيو ترب ميتعل یکاربرد  لي فصلنامه علمي و پژوهشي مسا .شهر اصفهان

مان شناختی ـ رفتاري بر تنظیم اثربخشی در (.1397) زهره لطيفي ،يمريم منتظر ، محمد سلطانی زاده (46

 109-97صفحات   2شماره  18جلد . مجله ديابت و متابوليسم ايران .نوع يکهیجان كودكان مبتال به ديابت 

47 )Mahgol tavakoli,Hamid Neshatdost,Zohre Latifi(2008).The relationship 

between the different dimensions of religiosity and moral identity. (p131/180) 

International Journal of Psychology.2008.8-34 
  اضطراب اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاري بر  (.1398) فيزهره لطي ،مريم منتظري ، محمد سلطانی زاده(48

  198-193.ص3شماره  15دوره .مجله تحقیقات نظام سالمت.كودكان مبتال به ديابت نوع يک اجتماعی

eISSN 2322-5564                                                pISSN1735-2363 

نور مگز   - يتيو علوم ترب يمجله مطالعات روانشناس .كودک و عشق(.1397)يفيزهره لطده ماه فر،ژم (49 

  .38.سال سوم .زمستان. شماره یدانشگاه  یتخصص ی.علمرانيمگ ا -پر یمگاپ

http://etiadpajohi.ir/
http://ijdld.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ijdld.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://ijdld.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://ijdld.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://ijdld.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C
http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5737-fa.pdf
http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5737-fa.pdf
http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5737-fa.pdf
http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5737-fa.pdf
http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5737-fa.pdf
http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5737-fa.pdf
http://ijdld.tums.ac.ir/browse.php?mag_id=1041&slc_lang=fa&sid=1
http://ijdld.tums.ac.ir/browse.php?mag_id=1041&slc_lang=fa&sid=1
http://ijdld.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ijdld.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://ijdld.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C
http://ijdld.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C
http://ijdld.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C
http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5737-fa.pdf
http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5737-fa.pdf
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  ی بر مبان یمبتن ی زندگ يهاپرورش مهارت  ،یبسته آموزش یاثربخش(.1398)يفي زهره لط،  یمشفق ميمر( 50

و   ميتعل یائل کاربرد مس  يو پژوهش  يفصلنامه علم.دانش آموزان دختر ی ال بر هوش اخالقوش فعبا ر یاسالم

 . 98بهار  10.پیاپی1.سال چهارم.شماره 162-145(.1398-1)  - 1، شماره 4دوره  . ISC.يالماس تيترب

 

 52) Atefe Khodabande, zohre latif (2019).Comparison of effectiveness of 

transcranial direct current stimulation (TDCS) with cognitive behavioral 

intervention on craving and resilience of volunteers for quitting addiction. 

Journal of research & Health. ISC. Quartile Q2.25Nov.2019. ISSN:2476-4930 

اثربخشی گروه درمانی متمركز برشفقت  (.1398ي)،دكتر شکوفه موسو يفيزهره لط، یمحمود شاكرم( 53

-لنامه علميفص  . برمیزان پرخاشگري،خود كنترلی هیجانی وانگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدايی

، پايیز 26پی شماره پیا - 2، شماره 7دوره    -87-77پژوهشي، پژوهش در يادگيری آموزشگاهي و مجازی

 .2345-6531و الکترونیکی 23456523 -شاپاي چاپی .1398

هیلینگ( بر  تأثیر آموزش خودشفابخشی )سلف  (1398)، شکوفه موسوييفيزهره لطمژگان سلطانی،  (54

فصلنامه پوست  .، در بیماران مبتال به سرطان پوستشفقت به خود، نگرانی از تصوير تن  و روند بهبود بیماري

 . (4): 234-222 10. دورهيو زيباي

پنداري  اثربخشی آموزش مبتنی بر پذيرش، تعهد و شفقت بر فاجعه (.1398)يفيزهره لط،  فلورا عزت پناه(55

.سال هشتم،  روانشناسي سالمت.درد، تحمل پريشانی و رشد پس از سانحه بیماران مبتال به سندرم فیبرومیالژيا

 .142-127ص(32پیاپیشماره چهارم )
پرسشنامه   يیو روا  يیايپا ، یساختار عامل یررس(. ب1398)يفيزهره لط، یزاده، ندا نعمت ید سلطانمحم-56

پژوهش در سالمت   فصلنامه .فرم دختران -( GIDYQ-AA) یجنس ت يو هو یتیجنس یتينارضا

  ی شاپا  :URL ۱۰۰-۸۷ ( 1398شماره چهارم  زدهم،ی) دوره س - 4، شماره 13دوره ی.روانشناخت

  .  2۰۰۸-۰۱66:یچاپ
 

56-Mohammad Soltanizadeh  , Neda Nemati, Zohreh Latifi .(2020).The study of factor 

structure, reliability and validity of Gender Identity/Gender Dysphoria Questionnaire 

(GIDYQ-AA) - Girls form.P. 87-100. Journal of Research in Psychological . Volume 13, 

Issue 4 (volume, Issue 4 2020) .Health .ISSn2008-0166. http://rph.khu.ac.ir/article-۱-۳۵۸۱-

fa.html 
 

 

51) mahnoosh Kieyani ,Zohreh Latifi, (2019) The Structural Equation Modeling 

of the Older People’s Life Expectancy Based.SALMAND IRANIAN 

JOURNAL OF AGENG.14-N2. 

https://rph.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=soltanizadeh
https://rph.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=nemati
https://rph.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=latifi
https://rph.khu.ac.ir/article-1-3581-en.html
https://rph.khu.ac.ir/article-1-3581-en.html
https://rph.khu.ac.ir/article-1-3581-en.html
http://rph.khu.ac.ir/article-1-3581-fa.html
http://rph.khu.ac.ir/article-1-3581-fa.html
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57-Zohreh  Latifi,MozhganSoltani, ShokoufehMousavi.(2020). Evaluation 

of the effectiveness of self-healing training on self-compassion, body image 

concern, and recovery process in patients with skin cancer. Complementary 

Therapies in Clinical Practice. ISSN 1744-3881 -40(2020)101180. 

https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101180 

 

ی بر بهبود  عنوان اثربخشی آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناخت(1399) زهره لطيفيناهید شركت ، -58  

ترويجی  -.مجله علمیجوانانظه عددي(، سرعت مطالعه و درک مطلب افراد حافعملکرد حافظه )رمز نويسی، 

   رويش.

59) zohre latif , mahnosh Keiyani. (2020) The multiple relationships between 
anxiety sensitivity, social support, perception of pain and life expectancy 
variables in older adult .Accepted. 
  

60- zohre latif ,lila Abotalebi(2020) .Effects of quality of life therapy on the ability to 

cope with stressful situations, reducing anxiety and irrational fears in at risk workers of 

electrical networks Iranian Journal of Health  Psychology.Accepteed  
 

  ي مهارت ها پرورش  ،ی بسته آموزش یبخشاثر1398)ايی دهنوي ،صديقه رضيفيلط زهره،انیزهرا اخالق -61

دوفصلنامه علوم تربیتی از ديدگاه  . دختران نوجوان یبا روش فعال بر هوش اخالق  ی اسالم یبر مبان یمبتن یزندگ

JR_EDUC . -w.civilica.com/Paperhttps://ww-7-00_613مقاله  COIكد13، شماره: 7دوره: اسالم، 

_006.html13-7-JR_EDUC-JR_EDUC 
 

62- Alireza Salehpoor, Zohreh Latifi, Seyed Abolfazl Tohidast (2020) 

.Evaluating Parents’ Reactions to Children’s Stuttering using a Persian Version 

of Reaction to Speech Disfluency Scale . International Journal of Pediatric 

Otorhinolaryngology  .ISSN 0165-5876. Available online 28 April 2020, 110076.  
https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2020.110076 

 

    

 همايش های ملي و بين المللي ارائه شده در  مقاالت
سازمان آموزش و  .همايش ملي نقش زنان در توسعه پايدار. اشت و سالمتهدزن،ب( 1383.)لطيفي،زهره (1   

 ..زمستانپرورش يزد

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S174438812030270X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S174438812030270X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S174438812030270X?via%3Dihub#!
https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101180
https://www.civilica.com/JournalIssue-JR_EDUC-7-13=%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
https://www.civilica.com/JournalIssue-JR_EDUC-7-13=%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
https://www.civilica.com/JournalIssue-JR_EDUC-7-13=%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
https://www.civilica.com/Paper-JR_EDUC-JR_EDUC-7-13_006.html
https://www.civilica.com/Paper-JR_EDUC-JR_EDUC-7-13_006.html
https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2020.110076
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ر كاهش  (. بررسی اثر بخشی آموزشی تصمیم گیري صحیح ، ب1383؛ باقري ، مرتضی) لطيفي ، زهره( 2

ت  بيه تردومين سمينار سراسری بهداشت رواني دانشجويان.دانشگاشجويان در انتخاب همسر.تعارضات دان

 . 1383مدرس.زمستان

( نقش شادمانی و سرور در زندگی و تربیت دينی از ديدگاه مذهب و  1384) اسماعیلی،مريم لطيفي،زهره؛ (3   

ش و پرورش استان آذر  ن آموز،سازماق تربيت دينيجامعه ،مدرسه و تعميهمايش بين المللي روانشناسی.

 بايجان غربی.  

نقش  روش هاي ياددهی و يادگیري نوين در تربیت دينی دانش  ( 1384)؛ ؛لطيفي،زهره اسماعیلی،مريم  (4

،سازمان آموزش و پرورش استان آذر بايجان  جامعه ،مدرسه و تعميق تربيت دينيهمايش بين المللي .آموزان

 غربی. 

همايش سراسری زنان و آسيب های  بزهکاري دختران و زنان.  (علل1384فت.)؛دوات ساز،ع رهي،زهلطيف( 5

 شگاه شهید با هنر كرمان. اند .ياجتماع

همايش بررسي نقش روان  ( بررسی رابطه اشتغال و سالمت روانی زنان. 1384نادري بنی،ناهید)لطيفي،زهره؛( 6

 .1384اجتماعي.اسفند-وانيه و تامين  امنيت رشناسي، مشاوره و مدد کاری اجتماعي در توسع
ررسی جايگاه اينتر نت در بین زنان  و دختران شهر  ب (.1385توكلی ،ماهگل، نوري، ابوالقاسم)،لطيفي،زهره( 7 

 . دانشگاه اصفهان.اصفهان مجموعه مقاالت هفتمين هفته پژوهش دانشگاهاصفهان .

مجموعه مقاالت  انشگاه اصفهان.ن د ت دينی دانشجويا( برسی هوي1384)لطيفي،زهره ( توكلی ،ماهگل، 8

 . اناصفهدانشگاه  .اصفهان هفتمين هفته پژوهش دانشگاه

همايش   .پیامد هاي روانشناختی تجردهاي ناخواسته در پسران و دختران (1385توكلی،ماهگل)لطيفي،زهره،( 9

 .1385آذر 22-20ان. .اصفههمايش نقش زنان در توسعه علوم،فرهنگ و تمدن اسالمي بين المللي

ان در توسعه  زننقش همايش بين المللي . زنان ،ازدواج و باورهاي آسیب زا.(1385)لطيفي،زهره( 10

 اصفهان.    .علوم،فرهنگ و تمدن اسالمي

همايش بين المللي نقش   ايرانی. هويت جويی دختران  ( نگاهی بر 1385، توكلی ،ماهگل )لطيفي،زهره( 11

 . 1385آذر 22-20اصفهان.  .هنگ و تمدن اسالميزنان در توسعه علوم،فر

همايش  بين المللي نقش  زنان و سازگاري زناشويی،ل شتغا(. بررسی رابطه ا1385نادري،ناهید)؛لطيفي،زهره( 12

 .1385آذر 22-20اصفهان.  زنان در توسعه علوم،فرهنگ و تمدن اسالمي.

یجانی و كیفیت زندگی ،  بررسی رابطه هوش ه (.1385؛ مولوي ، حسین ) لطيفي ، زهره( توكلی ، ماهگل؛13
  مجموعه خالصه مقاالت نهمين هفته پژوهش

عملی به منظور افزايش شادمانی در  –(.ارائه يک الگوي علمی 1385عابدي ،احمد رضا )؛  هرهلطيفي،ز( 14

 4و3. سازمان فرهنگی تفريحی شهرداري اصفهان.همايش ملي تفريح و شادماني نخستينگروه سنی جوان. 

 .1385خرداد
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ن شادمانی  زابرمی(. بررسی میزان اثربخشی آموزش شادمانی 1385وعابدي، محمدرضا.) لطيفي،زهره (15 

. دانشگاه  اصفهان مجموعه مقاالت هشتمين هفته پژوهش دانشگاهدانشجويان خوابگاهی دانشگاه اصفهان. 

 اصفهان.

ابله با استرس بر اساس متون قی به الگو هاي  مق(.نگاهی تطبی1385.).)لطيفي، زهره و ل( توكلی، ماهگ16  

. ايش بين المللي رواندرماني ومشاوره بارويكرد دينيهملين مجموعه مقاالت او. ا نشناسی معاصر اسالمی و رو 

 .1385آذر 22-20دانشگاه اصفهان.

  همايش بينابارور . مقايسه ابعاد كیفیت زندگی در زنان بارور و ن (.1385).لطيفي،زهره ( پريسا نیلفروشان،17

 .1385ر  آذ22-20دانشگاه اصفهان.   .قش زنان در توسعه علوم،فرهنگ و تمدن اسالميالمللي ن

(.برسی رابطه بین ابعاد مختلف دينداري و هويت  1385،شعله امیري. )لطيفي،زهره ( توكلی،ماهگل و 18  

ني ومشاوره ين المللي رواندرمامجموعه مقاالت اولين همايش ب .اخالقی در دانشجويان دانشگاه اصفهان

 .1385آذر 22-20اصفهان. .بارويكرد ديني

(. شیو ه هاي روان درمانی مبتنی بر معنويت از ديدگاه امام خمینی)ره(. 1385)ادمهرد.كالنتري،لطيفي،زهره (19

آذر  22-20 . دانشگاه اصفهان.همايش بين المللي رواندرماني ومشاوره بارويكرد دينيمجموعه مقاالت اولین 

1385. 

ن کنگره سراسری  ميدو. ( .اشتغال تمام وقت زنان عاملی آسیب زا براي زن و خانواده 1385) .في،زهرهطيل (20

 ارديبهشت. 28-25.دانشگاه شهید بهشتی.آسيب شناسي خانواده در ايران

وپسردانشگاه  (  برسی و مقايسه استرس هاي خوابگاهی  دانشجويان دختر 1387،صادقی احمد) لطيفي،زهره (21

 ز. .دانشگاه شیرامجموعه مقاالت چهارمين سمينار بهداشت رواني دانشجوياناصفهان  صنعتی 

(  برسی و مقايسه استرس هاي آموزشگاهی  دانشجويان دختر  1387) لطيفي،زهره صادقی احمد؛ (22

 شیراز.  .دانشگاهدانشجويان مجموعه مقاالت چهارمين سمينار بهداشت روانيوپسردانشگاه اصفهان. 

ت المقا مجموعه(آسیب  شناسی جراحی بینی .دانشگاه اصفهان. 1385) .لطيفي،زهره؛ توكلیماهگل  (23

 دانشگاه اصفهان.. اصفهان هشتمين هفته پژوهش دانشگاه

24) Tavakoli,Mahgol,Neshat Doost ,Hamid. Latifi,Zohre ). 2008) The Relationship 

Between The Different Dimentions Of Religiosity And Moral Identity 
International Congress Of Psychology Berlin Germany,July 20-25. Psychology 

Press. 

( بررسی و مقايسه نحوه مقابله با موقعیت هاي مبهم اجتماعی، اسناد دهی ،قدرت حل  1389)لطيفي، زهره( 25

هفته  چهارمين مجموعه مقاالت گیري.داراي ناتوانی ياد مسئله و خود باوري در كودكان عادي با كودكان

  اصفهان.پيام نور  پژوهش دانشگاه 
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(انسان ، بیماري هاي روانی و درمان هاي رفتاري شناختی از ديدگاه حضرت امام  1389)زهره، يفيطل (26

ی بين المللي  اولين همايش ملي سالمت از ديدگاه قرآن کريم.مرکز همايش ها مجموعه مقاالت خمینی)ره(.

 تهران. .رازی

  تصوير بخشی روش مداخله اي  رثا(1389ی)لیاسماع الیل ، يمهدو دهیسع ؛زهره لطيفي،مريم  ؛ اسماعیلی، (27

ساله جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از   18تا  14سازي ذهنی بر سرزندگی و اعتماد به نفس فرزندان دختر 

 . واحد همدان یدانشگاه آزاد اسالم .فرهنگ ی حوزهها و چالشها در  صتفر و شهادت؛ ثاري ا يمل شي هما .سانحه

  

( بررسی علل طفره روي؛ سندرم فردا و موانع  1390م؛مسلمی فرد خالدي)ريی ،ماسماعیل؛لطيفي، زهره (28

مسائل و   همايش ملي استفاده از تکنیک هاي مديريت زمان در بین دانشجويان و ارائه راهکارهاي متناسب.

 دانشگاه پیام نور اردستان. ران.در اي  های اجتماعي آسيب

ثیر مد و مد گرايی بر فرهنگ جوامع تولید كننده و  تارسی (بر1390حسن شاهی محبوبه) لطيفي، زهره؛ (29

 اصفهان.پيام نور  هفته پژوهش دانشگاه پنجمين  مجموعه مقاالت  جوامع تقلید كننده از مد.

  د و قبل از آن.موثر بر تربیت فرزند از آغاز تول وامل(بررسی ع1390ه)حسن شاهی محبوب لطيفي، زهره؛  (30
 اصفهان.پيام نور  ش دانشگاه وهژه پهفتپنجمين  مجموعه مقاالت

ضرورت دسترسی به اطالعات از طريق پايگاه هاي اطالعاتی   (1390) لطيفي، زهره؛ حسن شاهی محبوبه (31

پنجمين  مجموعه مقاالت گیري از آنها. شیراز و آموزش بهرهپیوسته از ديدگاه اعضاي هیئت علمی دانشگاه 

 .اصفهانپيام نور  هفته پژوهش دانشگاه 

بررسي ميزان استفاده اعضای هيات علمي دانشگاه شيراز از   (1390) لطيفي، زهره؛ حسن شاهی محبوبه  (31.1

 اصفهانپيام نور   هفته پژوهش دانشگاهپنجمين   مجموعه مقاالت .24247کدپايگاه های اطالعاتي .

 

مخدر و  روانگردان  با  د موا ( پیشگیري از ابتال به 1390يوسفی زهرا؛قاضی عسکر، نجمه ) ،لطيفي، زهره (32

دانشگاه پیام نور  . مسائل و آسيب های اجتماعي در ايران همايش ملي افزايش میزان شادمانی در دانشجويان.

 اردستان.

33) Latifi,Zohre,yousefi Zahra.(2011).The effectiveness of Behavioral 

intervention training on social, academic, reading and emotional self  efficacy in 

student with learning disorders.6th international conference on child and 

adolescent psychology(11-12 July 2011)at roehampyon university, London . 

 

34) Latifi,Zohre.Esmaili Maryam(2011). The effectiveness of social cognitive-

problem solving training on improvement interpersonal,social behaviors and 

self efficacy in student with learning disorders.6th international conference on 

child and adolescent psychology(11-12 July 2011)at roehampyon university, 

London 
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( اثر بخشی بازسازي شناختی بر میزان خودكارآمدي اجتماعی ،  1391استکی آزاد ؛نسیم ) لطيفي، زهره؛ (35

تي. اولين همايش ملي روان شناسي تربيدانش آموزان داراي اختالالت يادگیري. عاطفی ، تحصیلی و خواندن

 دبير شهيد رجايي. تهران.دانشگاه تربيت 
بینی باورهاي غیرمنطقی بر اساس مديريت  پیش (1391تکی آزاد ؛نسیم )اس ؛لطيفي، زهره؛ سمیه امینیان  (36

 ششمين همايش هفته پژوهش دانشگاه پيام نور. .هیجانات، ادراک و ابراز وجود

بررسی ارتباط بین   (1391داللهی )؛عظیمه  السادات عباستکی آزاد ؛نسیم؛حمید رضا صادقی ؛لطيفي، زهره (37

ششمين همايش هفته پژوهش دانشگاه . المی و عرفان هاي كاذب در دانشجويانآگاهی و گرايش  به عرفان اس

 پيام نور.

بررسی رابطه بین  (. 1391)امیر حسین صادقی؛؛ لطيفي، زهرهاصفهانی  فاطمه گرامیان؛  نفیسه قهرايی  (38

نمايی شهر  پسر مقطع راه اسناد دهی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر ودر،دلبستگی نوجوان،دلبستگی ما

 .ششمين همايش هفته پژوهش دانشگاه پيام نور .اصفهان

بررسی ابعاد روانشناختی اعتقاد به فال قهوه، طالع بینی و   (1391) حسن شاهی محبوبه  لطيفي، زهره؛( 39

. ششمين همايش هفته پژوهش دانشگاه با افراد عادي جامعه ن اعتقاد دانشجويانباورهاي خرافی و مقايسه میزا 

 نور. پيام

بررسی  ويژگی هاي روانشناختی متقاضیان عمل جراحی بینی   (1391) حسن شاهی محبوبه  لطيفي، زهره؛ (40

 ششمين همايش هفته پژوهش دانشگاه پيام نور. . در مقايسه با افراد عادي 

ن  بررسی مقايسه  میزا( 1391مرضیه عظیما )  ؛احمد قاضی عسگر یدس لطيفي، زهره؛ ؛گرنجمه قاضی عس (41

ششمين همايش هفته پژوهش دانشگاه   افسردگی در افراد مبتال به بیماري مولتی پلی اسکلروزيس و افراد سالم.

  پيام نور.
به  شده از گوگل نسبت  بررسی روزآمدي اطالعات بازيابی. (1391) لطيفي، زهره ؛ حسن شاهی محبوبه (42

  يركت در  كتابخانه دانشگاه پیام نور و ساينس دا خدمات پايگاه اطالع رسانی كتابخانه هاي ايران 

 .ششمين همايش هفته پژوهش دانشگاه پيام نور.اصفهان

( تاثیر كشف مسیر 1391،بهرام علیخانی)زهره لطيفيامیر حسین هسنیجه،زهرا جعفري،محمد رضا عابدي،( 43

.  خمینی شهر .دانشگاه آزاد اسالمی واحدمين همايش ملي مشاوره و راهنماييوس بر زندگی حرفه اي.شغلی 

 .1391اسفندماه

رابطه بین هیجان خواهی و يادگیري خودتنظیمی در دانش آموزان   (1391آقابابايی،سارا) لطيفي، زهره؛ (44

 . 1391اسفند  3-1 ..چهارمين کنگره انجمن روانشناسي ايراندختر و پسر مقطع راهنمايی

  آنان  ي در مورد زنان و نقشها سمیالم و فمناس  دگاهي دو د  سهيمقا  ( 1391فاتحی فر،مهري) لطيفي، زهره؛ (45

 دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری دانشگاه يزد..زن و خانواده انديشه راهبردي   شيهما
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46)  Latifi,Zohre.Esmaili Maryam.(2012) A comparison of depression and anxiety of Iranian 

women using  hard weight loss diets. 30th International Congress of psychology .Cape 

Town Sout           Africa. 23-27July .2012. 

 

47)- Latifi,Zohre.Esmaili Maryam.(2012) Relation between mental health and life 

orientation in hospital employments in iran. 30th International Congress of psychology 

.Cape Town Sout           Africa. 23-27July .2012. 
 

( نقش علوم تربیتی در سبک ايرانی اسالمی با مطالعه ارتباط  1392ي)فيزهره لط و محبوبه باقري،مسعود سلیمی(48

اولين همايش منطقه ای سبک زندگي در تمدن نوين ايراني اسالمي  بین مهارت خواندن و حل مسايل رياضی.

 دانشگاه پيام نور مرکز ياسوج.
( بررسی رابطه شادمانی و ياد مرگ و 1392ري،محبوبه حسن شاهی)،عاطفه نکويی،سمانه مختايفيزهره لط( 49

 .استان اصفهان نور اميدانشگاه پهفتمين همايش هفته پژوهش توجه به آن.

( بررسی و مقايسه سالمت روان  1392، ،سمانه مختاري، عاطفه نکويی ،الهام اسماعیلیان)يفيزهره لط (50

 . استان اصفهان نور اميدانشگاه پهفتمين همايش هفته پژوهش ن.سالمندان ساكن و غیر ساكن در خانه سالمندا

 

( اثر بخشی شن بازي  درمانی بر كاهش رفتارهاي بیش  1392،فرزانه كمالی،نسیم استکی آزاد)يفيزهره لط (51

استان  نور اميدانشگاه پهفتمين همايش هفته پژوهش فزون كنشی.-فعاالنه كودكان مبتال به اختالل كمبود توجه

 .هاناصف

(.پیش بینی عزت نفس  1392،حديث صالحی،افسانه سادات رضوي)يفيزهره لط ( مهدي رحمانی ملک آباد،52

سومين کنفرانس  در گرايش به جنس مخالف با واسطه گري راهبردهاي مقابله اي  در بین دختران دبیرستانی.

باران انديشه.جزيره  . دانشگاه پیام نور و موسسه آموزشی تحقیقاتی نوربين المللي علوم رفتاری

 )ارايه شفاهی( 293-285ص.9/12/1392.كیش

رابطه هوش اجتماعی با نفوذ  (.1392) يفيزهره لط ،یصالح محمود   ثي،حد ملک آباد یرحمان يمهد( 53

.تهران انجمن   دومين کنگره  ملي روان شناسي اجتماعياجتماعی همراه با نقش میانجی سبک رهبري.

 ( یشفاه هي )ارا سفند.ا 15و  14روانشناسی ايران.

اثر بخشی آموزش برنامه هوش موفق بر افزايش   (1393، احمد عابدي )يفيزهره لط ( محبوبه سماواتیان ،54

-21سمينار سراسری بهداشت رواني دانشجويان.هفتمين مجموعه مقاالت اشتیاق تحصیلی دانشجويان مشروطی.

 (ی شفاه هي )ارا .دانشگاه صنعتی اصفهان.1393ارديبهشت 22

(.بررسی مشکالت رفتاري و هیجانی كودكان مبتال به رفتارهاي  1393)يفيزهره لط ،آزاد ی استک مینس (55

.دانشگاه علوم پزشکی  1393ارديبهشت25-23.اولين همايش سراسری روانشناسي سالمت آزارنده و پر خطر

 اصفهان.
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درمانی بر ولع مصرف بیماران   اثر بخشی معنويت (.1393مريم اسماعیلی) ، يفيزهره لط  هاجر محمدي، (56

.دانشگاه 1393 همايش ملي مواد اعتياد آور نوين صنعتي ارديبهشتوابسته به مواد اپیوئیدي مرد شهر اصفهان.

 (یشفاه  هي)ارا اصفهان.

(.مقايسه ي 1393)يفيزهره لط ،سارا كیخسرو كیانی،یصالح محمود  ثيحدملک آباد،  یرحمان يمهد (57

اولين کنگره علوم تربيتي و آسيب  دكان مادران وسواسی با كودكان مادران سالم.عزت نفس و افسردگی كو

 ( پوستر هي)ارا .1393های اجتماعي.خرداد 

  زان یآموزش راهبردهاي رفتاري بر م یاثربخش( 1393ی)ل یاسماع ميمر ،آزاد یاستک می، نس يفيزهره لط( 58

مجموعه مقاالت دومين همايش ملي  . ريیادگي یآموزان داراي ناتوان دانش  و خواندن ی لیخودكا رآمدي تحص

 .(پوستر هي)ارا  خرداد. 1دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی.روانشناسي تربيتي.

 شي هما. افراد یاجتماع يدر سازگار  ینقش ازدواج اسالم  یبررس (1393)يفيزهره لط،  يدریاحمد ح دیس (59

 .3/11/1393.تي ري و مد يسانان در علوم يو پژوهش  یکاربرد  یكردهاي رو يكيالكترون يمل

اولين کنفرانس   زان وآم  ی لیتحص شرفتیدر پ یاخالق تیترب تاثیرنقش و (1393)يفيزهره لط ،يفرزاد مراد( 60

 .كیش.1393بهمن  30بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي .

ی و افزايش  (بررسی اثر مداخله آموزشی بر كاهش اضطراب،افسردگ1393)زهره لطيفيجمیله كريم زاده،(61

 .1393بهمن  2.دومين کنفرانس ملي روانشناسي و علوم رفتاری.ACTانعطاف پذيري زنان مبتال به آسم به شیوه 

زن و شوهر در خانواده بر   فیحقوق و تکال یبررس(.1393. ) یسامان خان ، يفيزهره لط ، یعباس خان (62

 . جامعه ريپذ بی اقشار آس  يو توانمند ساز  مشاوره، خانواده ی كنگره مل نیاول  ی.اسالم  یاساس سبک زندگ

 

اثربخشی كالس جبرانی تابستانی و كالس   قییبررسی تطب (1393)زهره لطيفيمعصومه اسمعیلی عیان،(63

کنفرانس  نيمجموعه مقاالت اول یيابتدا.ششم هيدانش آموزان پا لییتحص شرفتیبر پ لییجبرانی طول سال تحص

 )مقاله برتر همايش(..اسفند ماهواحد شادگان يآزاد اسالم شگاهداني تيو علوم ترب يروانشناس يمل

مجموعه   .بر آموزش و پرورش منطقه بن رود یخشکسال ریتأث ی بررس (.1393)زهره لطيفي ، (مصطفی بقايی64

 .1394.اسفند ماه واحد شادگان یآزاد اسالم ي .تيو علوم ترب يروانشناس يکنفرانس مل نيمقاالت اول

( بررسی رابطه بین نگرش هاي اجتماعی و باورهاي فرهنگی در رشد  1393) زهره لطيفي، (طاهره صالحی 65

 .1393جمعیت.نخستین همايش تحکیم بنیان خانواده و نقش زن.تهران اسفند ماه 

شبکه هاي اجتماعی بر سواد و رفتار اجتماعی دانش آموزان دختر   (تاثیر1393) ،زهره لطيفي مريم هزاوه  (66

.دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان. اولين کنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي.دوره متوسطه 

 .1393اسفند ماه 

. بررسی رابطه مسئولیت پذيري و بدبینی با رضايت شغلی در بین  1393 زهره لطيفي.اعظم شجاعی برجوئی، (67

 دومین كنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاري  .كارمندان ادارات اصفهان
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(بررسی تاثیرات ترک خدمت فرهنگیان با تجربه و داراي  1394) ،زهره لطيفي شاهدخت شمس الهیجانی (68

مدرک تحصیلی ارشد و دكتري از آموزش و پرورش.اولین كنفرانس بین المللی مديريت،اقتصاد،حسابداري و  

 .1394خرداد   30علوم تربیتی.ساري 

، معصومه اسماعیلی ،مینا  ،زهره لطيفي مهدي رحمانی ملک آباد،زهرا امان اللهی ،  (69

.دومین كنگره  CEQخطاي شناختی  (هنجاريابی و كفايت شاخص هاي روانسنجی پرسشنامه ي1394تنهايی)

 .دانشگاه شهید بهشتی.تهران. 1394علوم رفتاري.ارديبهشت 

للی يافته هاي  كنفرانس بین المو گسست نسل ها. ،نوجوانان (خانواده1394) زهره لطيفي عفت صادقیان،( 70

 94-11-10(ش)نوين پژوهشی در روانشناسی ،مشاوره و علوم تربیتی . دانشگاه تهران.

نهمین همايش اشراق انديشه  . سبک زندگی اسالمی در تربیت جنسی فرزندان (. 1394)زهره لطيفي(71

 چ(-)پ94-2-16مطهر.دانشگاه فردوسی مشهد. 

ثیر شبکه هاي اجتماعی مجازي بر هويت يابی و انگیزش  بررسی تا (1394) زهره لطيفي توران رضايی، ( 72

تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی.همايش ملی شبکه هاي اجتماعی مجازي بستري براي آموزش و  

 يادگیري.دانشگاه عالمه طباطبايی.

هفتاد.  اسالمی نوجوانان دهه-واكاوي تاثیر رسانه ها  در هويت اخالقی (1394) زهره لطيفي علی مردانی،( 73

 .1394همايش ملی هزاره سوم و علوم انسانی. شیراز خردادماه 

رياضی در بین دانش آموزان   ي ریادگياختالالت  زانیم یبرس (1394)،صادق فرحان احمدي زهره لطيفي(74

 چ(بوشهر.-)پ15/02/94سوم ابتدايی شهرستان آبادان. همايش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی.

رابطه كارآفرينی با ذهن فلسفی و فرهنگ سازمانی در آموزش و   (1394) زهره لطيفي ، انیمهدي رمض( 75

 .تهران.15/3/1394اولین كنفرانس مديريت و كارآفرينی در شرايط اقتصاد مقاومتی. پرورش.

با تاكید بر   .بررسی توسعه از نگاه تاريخی(1394) زهره لطيفي سودابه فالحی واسکسی،مهدي فاطمی،(76

مشهد   1394عه فرهنگی.كنفرانس بین المللی مديريت،فرهنگ و توسعه اقتصادي .ارديبهشت توس

 مقدس.)شفاهی(

اثر آموزش تصوير مدار بر عملکرد يادگیري واژگان در كودكان  (1394) ، زهره لطيفي سهیال ماندگارنسب(77

 قم..1394داد مر22دبستانی.دومین همايش ملی رويکردهاي كاربردي و پژوهشی در علوم انسانی

پوشش حجاب   تياز منکر در رعا ینقش امر به معروف و نه یبررس (1394) زهره لطيفي ،ياحمد  ونسي (78

اصفهان)پ(.ارديبهشت   همايش ملی علمی تخصصی روشهاي كاربردي امر به معروف و نهی از منکر. .در زنان

1394 . 

  ش يهما نیدوم .نيادیدر سند تحول بن يیبتداآموزش ا یبررس (1394) زهره لطيفي ، بخت یاله نق نعمت (79

 )پ(.22/2/1394. بوشهر و فرهنگ توسعه تير يمد یالملل  نیب
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  شه يفرهنگ و اند ،اسالم و غرب  دگاهياز د تیو ترب میتعل یبررس . (1394) زهره لطيفي ،يجعفر لیاسمع (80

 )پ(.22/2/1394. بوشهر و فرهنگ توسعه تير يمد یالملل  نیب ش يهما نیدوم. ینيد

.برسی هويت اسالمی انقالبی در كتابهاي درسی   (1394) ، فرهاد  پروانه   يفيزهره  لطپور  ،  یقل فيشر (81

 1388تا  1357( از سال یمتوسطه دوم )رشته هاي علوم انسان یلیتحص يتاريخ دوره  یدر كتابهاي درس تاريخ 

.تربت حیدريه.اسفندماه  لعات آموزش و پرورشو مطا یروانشناس  ،یتیعلوم ترب ت،ي ريمد  یمل  ش يهما نیاول.ه.ش

 .)پ(

دانش   مهاجر ي خانواده ها یمهاجرت بر فرهنگ اجتماع  ریتأث( 1394) زهره لطيفي ی؛محمدكاش نویم (82

.دومین كنفرانس توسعه پايدار در علوم تربیتی و  93- 94دخترانه تهران  يازدبستان ها یک يششم  هيآموزان پا

 .15/3/94 .)پ( عی و فرهنگی.تهران.بهار.روانشناسی؛مطالعات اجتما

سالمت روان با تصور   ي  رابطه (1394) زهره لطيفي .ینژاد اصفهان  ميكر حانهير ،آباد ملک یرحمان يمهد( 83

. دومین كنگره بین  آن با نوجوانان شنوا یقیتطب ي سهيمقادر نوجوانان ناشنوا و یعموم ياز بدن و خودكار آمد 

 ران.)ش(.المللی علوم رفتاري.ته

  . عفاف –اراده پوشش  تياز منکر با تقو یبه معروف و نه امر.(1394) زهره لطيفي ؛یمانيفر انيبهبود عفت( 84

 .1394 بهشتياز منکر. اصفهان)پ(.ارد ی امر به معروف و نه يكاربرد  يروشها ی تخصص یعلم  یمل  شيهما

 .،(1394)ي،ابوالقاسم محمدي؛منیژه روزبهی،فرشته مرادزهره لطيفي سمیه امینیان محمدي،فلورا خیاطان ،( 85

كنفرانس   نیدوم اثربخشی درمان معنوي بربهبودتنظیم هیجانی و افزايش تاب آوري دانشجويان فنی حرفه اي.

 .94/ 15/3 ..تهران.بهاریو فرهنگ ی اجتماع  ؛مطالعاتیو روانشناس یتیدر علوم ترب داريتوسعه پا

 (1394)منیژه روزبهی محمدي ، ،فرشته مرادي،ابوالقاسمزهره لطيفي سمیه امینیان محمدي،فلورا خیاطان ،(86

دانشجويان.دومین  يآور و تاب یجانیه میتنظ يدشوار ت،يسبک هو رب یاساله یانمدر تيعنوم یبخش راث

 كنگره بین المللی علوم رفتاري.تهران ارديبهشت )ش(.

  واژگان.  مواد آموزشی معتبر در آموزش خواندن(.تاثیر استفاده از 1394) يفيزهره لط ، فرح نوش شجاعی  ( 87

 مرداد)ش(.تهران. 22دومین همايش ملی رويکردهاي كاربردي و پژوهش در علوم انسانی و مديريت.

(.تاثیر خالقیت بر روش هاي نوين تدريس انشا.اولین كنفرانس بین 1394)زهره لطيفي،خدا رحمی فاطمه ( 88

 ساري. -.مازندران1394خرداد 30علوم تربیتی.حسابداري و   ،اقتصاد، المللی مديريت 

  مجازي در اصفهان ت جمعیت شناختی كاربران شبکه هاي وضعی( بررسی 1394) زهره لطيفيهما مقیمی، (89

 آذر.25.نجف اباد .پیام نور .نهمین همايش هفته پژوهش 

درمان مبتنی بر معنويت بر  اثر بخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذيرش با  (1394)زهره لطيفياكرم امامیان ،،( 90

میزان بهزيستی روانشناختی زنان مبتال به اختالل وسواسی جبري.اولین كنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم  

 مهرماه.موسسه عالی علوم و فناوري خوارزمی شیراز.)ش(20تربیتی.
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بر ابعاد روانشناختی كودكان   (تاثیر استفاده از تبلت 1394)زهره لطيفيفاطمه شیخ ابومسعودي،سمیه قاسمی، (91

 بهمن دانشگاه اصفهان. 30-28بازي هاي رايانه اي ،فرصتها و چالش ها. یالملل نیب.اولین كنفرانس 

رابطه بین عضويت در شبکه هاي مجازي با میل به طالق و قضاوت  (1394) زهره لطيفيهما مقیمی، ( 92

 .مركز همايش هاي پژوهشگاه نیرو.تهران. 1394اسفند  12ذهنی.كنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاري 

بررسی عوامل پیش بین در مدل ساختاري اثرات عضويت در شبکه هاي   (1394) زهره لطيفيهما مقیمی، ( 93

اجتماعی بر ابعاد روانشناختی مردان و زنان متاهل.دومین كنفرانس بین المللی آينده پژوهی، مديريت و  

 .1394اسفند  15مشهد. توسعه.دانشگاه فردوسی

پرورش.دومین كنگره   و موزش آ كیفیت بهبود در ريزي برنامه نقش( 1395)لطيفي،زهره؛ ی مصطف يیبقا (94

بین المللی توانمند سازي جامعه در حوزه مشاوره،خانواده و تعلیم و تربیت اسالمی.وزارت علوم با حمايت  

 تعدادي از دانشگاه هاي كشور.تهران.اسفند ماه 

 نیوسواس  در كودكان.دهم زانیبا  م نيوالد  يفرزند پرور  يها  وه یش  نی(رابطه ب1395) يف يهره لط ز ( 95

 نور استان اصفهان .آذرماه.   امیهفته پژوهش دانشگاه پ یاستان  شيهما

بررسی تاثیر مديريت اصولی بر بهبود كیفیت آموزشی. دومین كنگره  ( 1395)لطيفي،زهره؛ یمصطف يیبقا. ( 96

لی توانمند سازي جامعه در حوزه مشاوره،خانواده و تعلیم و تربیت اسالمی.وزارت علوم با حمايت  بین المل

 تعدادي از دانشگاه هاي كشور.تهران.اسفند ماه.

مراجعه   نیدر ب  يی زناشو  تيعوامل مرتبط با طالق و كاهش رضا یفیك لی(تحل1395) ي فيزهره لط ( 97

نور استان اصفهان.   امیهفته پژوهش دانشگاه پ ی استان  شيهما  نیطالق  شهر اصفهان دهم یكنندگان متقاض

 آذرماه  

نجف   یاسالم آزاد اسالم.دانشگاه نيد دگاهي( تسامح و مدارا از د1395)يفيزهره لط  ،ینی( مهنازحس98

 باد.اسفند.آ

می  .دانشگاه آزاد اساليریادگي يدر روشها  یبیترك  ير یادگي ی( بررس1396)لطيفي،زهره؛ یمصطف يیبقا( 99

 96.آذر ماه  تيريو مد  یدر علوم انسان  یپژوهش  يکردها يرو  یالملل  نیب شيهما نیپنجمتهران.

.دانشگاه آزاد اسالمی  ی اثربخش درمنابع انسان يرهبر  یبررس (1396)لطيفي،زهره؛ یمصطف يیبقا (100

 96.آذر ماه  تيريو مد  یدر علوم انسان  یپژوهش  يکردها يرو  یالملل  نیب شيهما نیپنجمتهران.

دانشگاه   .در آموزش و پرورش ینظارت آموزش میمفاه یبررس (1396)لطيفي،زهره؛ یمصطف يیبقا (101

 96.آذر ماه تيري و مد یدر علوم انسان یپژوهش ي کردهايرو  ی الملل  نیب شيهما نیپنجمآزاد اسالمی تهران.

  يوب  تبلت بر مهارت ها نامطل يامدها یپ یبررس (1396)یفیلط زهره،یقاسم هی،سميابومسعود خ یفاطمه ش (102

،فرصتها و چالش   يا  انهيرا  يها  يباز  ی الملل نیبكنفرانس  نیسومكودكان. ی لیو تحص  ی،اجتماع یحركت

 .بهمن دانشگاه اصفهان 30-28ها.
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  یاستان ش يهما نیدهمياز  .ثیر تماشاي ماهواره بر رضايت زناشويی افراد متاهلابررسی ت(1396)لطيفي،زهره (103

 96نور استان اصفهان. آذرماه امینشگاه پهفته پژوهش دا

  شي هما نیدهمياز .یدبستان ش یكودكان پ یبر ابعاد رشد روان ون يزيتلو یفیك  لیتحل یبررس (1396)لطيفي،زهره (104

 96نور استان اصفهان. آذرماه  امیهفته پژوهش دانشگاه پ  یاستان

 يریگبر جهت  یگروه  يوه یبه ش ی درمان ی زندگ تیفیك یاثربخش  یبررس(1396)لطيفي،زهره، الهام جنت (105

.نهمین كنفرانس بین المللی  استان اصفهان ي دختران بد سرپرست مراكز شبانه روز يامقابله  ي هاسبک  ،یزندگ

 96بان آ روان شناسی و علوم اجتماعی.تهران

  يهاسبک بر  یگروه يوه یبه ش ی درمان ی زندگ تیفیك ی اثربخش یبررس(1396)لطيفي،زهرهالهام جنت ، (106

نهمین كنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم   .استان اصفهان  يدختران بد سرپرست مراكز شبانه روز ي امقابله

 96اجتماعی.تهران ابان 

  والد  رفتاري شناختی درمانی گروه اثربخشی (1397) لطيفي زهره ،  آبادي شمس علیدادي شکوفه (107

 دستاوردهاي ملی كنفرانس."سال 11 تا ADHD 6 كودكان تحصیلی انگیزش و نفس به اعتماد بر وكودک

 . اجتماعی– فرهنگی مطالعات و حقوق روانشناسی، تربیت، و تعلیم در جهان نوين

 بر درمانی تئاتر روش به  اخالقی مفاهیم آموزش اثربخشی( 1397) لطيفي زهره ، نصراصفهانی ريحانه (108

 و تعلیم در جهان نوين دستاوردهاي ملی كنفرانس.صفهانا شهر سال 11 تا 8 كودكان اخالقی هوش افزايش

 .اجتماعی– فرهنگی مطالعات و حقوق روانشناسی، تربیت،

 رفتاري شناختی درمانی گروه اثربخشی (1397)لطيفي زهره ، آباديس شم علیدادي شکوفه (109

سال   11 تا ADHD 6 كودكان نفس به اعتماد و هیجانی خودكنترلی پروري، فرزند سبک بر والدوكودک

– فرهنگی مطالعات و  حقوق روانشناسی، تربیت، و تعلیم در جهان نوين دستاوردهاي  ملی كنفرانس.

 108314.اجتماعی

 بر انیمیشن روش به اخالقی مفاهیم آموزش اثربخشی (1397) لطيفي زهره ، نصراصفهانی ريحانه( 110

 و تعلیم در  جهان نوين دستاوردهاي ملی انسكنفر .اصفهان شهر سال 11 تا 8 كودكان اخالقی  هوش افزايش

 108315اجتماعی– فرهنگی مطالعات و حقوق روانشناسی، تربیت،

آگاهی بر  درمانی شناختی مبتنی بر ذهن  (اثربخشی گروه 13977))زهره لطيفياعظم نصوحی،  .(111

 ی،مشاوره،تعلیم و تربیتكنفرانس بین المللی روانشناس.پرخاشگري، سازگاري و روابط با والدين در نوجوانان

 108316(شفاهی)

 



 22 

  ، يبر پرخاشگر یآگاهبر ذهن  یمبتن ی شناخت یدرمان گروه  یاثربخش( 1397)يفيزهره لط، ینصوح اعظم  (112

آذر   .دومين کنفرانس بين المللي روانشناسي،مشاوره،تعليم و تربيت. در نوجوانان  ني و روابط با والد يسازگار 

 (برتر همايش(مقاله ،  )شفاهی.مشهد1397

اثربخشی آموزش بهبود كیفیت زندگی بر افزايش توان مقابله با شرايط   (1397)لیال ابوطالبی ، زهره لطيفي (113

دومين کنفرانس بين المللي   .پر استرس، كاهش اضطراب و ترس غیر منطقی در كارگران در معرض خطر

 )شفاهی(.مشهد1397آذر   روانشناسي،مشاوره،تعليم و تربيت.
 

و    اضطراب  كاهشتاب اوري)فرندز( بر برنامه اجراي  تاثیر (1397) زهره لطيفي ،سوسن خسروي (114

دانشگاه  . . آذرماهنور استان اصفهان اميهفته پژوهش دانشگاه پ ياستان شي هما نيزدهمدوا . كودكانوسواس 

   نجف اباد پیام نور
 

يسه نیمرخ اسید دانش آموزان پسر پايه سوم ابتدايی  (مقا1397)مسعود سلیمی،زهره لطيفي ،صفا (مريم مرادي115

  دانشگاه پیام نور .. آذرماهنور استان اصفهان اميهفته پژوهش دانشگاه پ ياستان شي هما نيازدهمدو نارساخوان.

 نجف اباد 

فعال بر هوش   روش با  نی اسالمیااثر بخشی مهارت هاي زندگی  مب(1397) زهره لطيفي مريم مشفقی ،(116

  .. آذرماه نور استان اصفهان اميهفته پژوهش دانشگاه پ ياستان شي هما نيازدهمدو. دانش اموزان دبستان اخالقی

 . نجف اباد دانشگاه پیام نور 

.بررسی اثربخشی آموزش راهبردهاي بهره وري ذهنی  بر بهبود  (1397)زهره لطيفيناهید شركت نادري،(117

س ملي رويكردهای نوين در علوم انساني،چالشها و راه  چهارمين کنفران.تمركز،سرعت مطالعه و درک مطلب

 بهمن دانشگاه عالمه طباطبايی)سخنرانی(   5- 4: حل ها

.بررسی اثربخشی آموزش راهبردهاي بهره وري ذهنی  بر  ( .(1397)زهره لطيفيناهید شركت نادري، (118

ر علوم انساني،چالشها و راه حل چهارمين کنفرانس ملي رويكردهای نوين د  .بهبود عملکرد حافظه رمز نويسی 

 بهمن دانشگاه عالمه طباطبايی)سخنرانی( 5- 4: ها

.بررسی اثربخشی آموزش راهبردهاي بهره وري ذهنی  بر  ( .(1397)زهره لطيفيناهید شركت نادري، (119

ه ششمين همايش ملي تحقيقات نوين در حوزه علوم تربيتي،روانشناسي و مشاوربهبود عملکرد حافظه عددي. 

 ايران.

اثربخشی آموزش گروهی مثبت نگري بر افزايش  .(1398زهره لطيفي)راضیه ربیعی،اعظم مرادي،( 120

چهارمين کنفرانس بين المللي دستاوردهای نوين پژوهشي در علوم .سازگاري با خانواده همسر در زنان متاهل

ی كاربردي سازمان همیاري  خرداد.دانشگاه جامع علم 29.اصفهان  اجتماعي،علوم تربيتي و روان شناسي

 شهرداري ها.سخنرانی. 
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 فرهنگي -ترويجي -علمي مجالت ساير مقاالت چاپ شده در

فرهنگی ياس  ،یاجتماع-یتیترب هينشر . 1براي مردان یدر گوش ي (.حرف ها1377؛)،زهرهيفيلط( 1

 بهار 1381شماره ششمصنعتی اصفهان.  دانشگاه 

  ی دانشگاه صنعت اسي  یفرهنگ -ی.مجله علم 2براي زنان یدر گوش ي(.حرف ها1377؛.؛)،زهرهيفيلط( 2

 اصفهان.

اوره دانشگاه  آموزشی و روانشناسی مركز مش–از مركز مشاوره چه خبر؟مجله علمی  (1380)؛،زهرهيفيلط( 3

 1.،شماره صنعتی اصفهان.پايیز

سی مركز مشاوره  آموزشی و روانشنا–مجله علمی ناخن جويدن. شیوه هاي مقابله با   (.1381)؛،زهرهيفيلط( 4

 سال دوم..6، ،شماره 1381دانشگاه صنعتی اصفهان. زمستان

آموزشی و روانشناسی مركز مشاوره  –. مجله علمی میزان اضطراب خود را بسنجید(.1381)؛،زهرهيفيلط( 5

 .3دانشگاه صنعتی اصفهان.تايستان، شماره 

آموزشی و روانشناسی مركز مشاوره  –ی اصول تمركز حواس هنگام مطالعه. مجله علم(1381؛) ؛،زهرهيفيلط (6

 سال دوم..5دانشگاه صنعتی اصفهان.پايیز.شماره 

كز مشاوره  آموزشی و روانشناسی مر–تمركز حواس در نماز مجله علمی فنون   .(1382؛)؛،زهرهيفيلط( 7

 ..8شماره دانشگاه صنعتی اصفهان.

مركز مشاوره   بازتاب  شی و روانشناسیآموز–چگونه بايد تصمیم گرفت؟.مجله علمی  (1382؛)ه،زهريفيلط (8

 . 9دانشگاه صنعتی اصفهان..شماره 

ركز مشاوره  م بازتاب آموزشی و روانشناسی–مجله علمی مهارت هاي زندگی . (1382؛)هلطيفي،زهر( 9 

 سال دوم..7.شماره دانشگاه صنعتی اصفهان

آموزشی و روانشناسی  –له علمی مج خواستگاري . جلسه ؟ سئواالت از مركز مشاوره چه خبر ؛،زهرهيفيلط ( 10

 سال پنجم.. 15.شماره   1385مركز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان.بازتاب 

بازتاب  آموزشی و –مجله علمی . كه...... ؟ من يک خواستگار دارماز مركز مشاوره چه خبر ؛لطيفي،زهره( 11

 م.سال پنج . 12.شماره  1383روانشناسی مركز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان.
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مركز مشاوره دانشگاه   بازتاب  آموزشی و روانشناسی –مجله علمی چرا مردها چنین اند؟ . ؛لطيفي،زهره( 12

 سال چهارم. . 11.شماره   1383صنعتی اصفهان.

آموزشی و روانشناسی مركز مشاوره دانشگاه صنعتی  –از مركز مشاوره چه خبر؟مجله علمی  ؛،زهرهيفيلط (13

 .5.شماره 1385اصفهان.

نخواهدآمد.گزارش امین جامعه از تجرد ناخواسته دختران و زنان   (.اسب سفیدي كه1389؛)لطيفي،زهره (14

 .12مجرد در جامعه.روزنامه امین جامعه،ص

تیر ماه  19(. بی احترامی در خانواده ها به مرز بحران رسید. مجله اصفهان زيبا.يکشنبه 1390)لطيفي،زهره (15

 .4.ص1390

 

 

 ب کتا و ترجمه   تاليف 

 زهره لطيفي.1373اصفهان   یدانشگاهانتشارات جهاد  . روانشناختی آن  نقاشی كودكان و مفاهیم  -1

  .شعله امیري . زهره لطيفي .1390وسواس(  ترس، اضطراب،(درمان اختالالت اضطرابی كودكان-2

 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

زهره  .امیرحسین صادقی هسنیجه.پاداش زهرا كار. محیط و رضايت در خانواده افزايش راهکارهاي-3

 اصفهان   /نشر آسمان نگار.1391.حمیده میر صانعی .لطيفي

. زهره لطيفي (.1391) كودكان.در آموزش مهارت هاي اجتماعی و افزايش خودكارآمدي و اعتماد به نفس -4

 اصفهان   /نشر آسمان نگار .امیر حسین صادقی.زهرا جعفري. مجتبی كريمیان

امیر حسین صادقی   (.عالیه گراوند،1393.))از دلزدگی زناشويی تا فرسودگی زناشويی(شطالق خامو-5

 اصفهان  /نشر آسمان نگار .زهره لطيفي هسنیجه،

، سید زهره لطيفي (.1393)یاسالم یدر نوجوانان و جوانان بر اساس مبان  یپرورش هوش اخالق يها هویش -6

  )ابو عطار(  شهيانتشارات نخبگان شهر اند ی ملک آباد.محمد قلمکاريان، محمدرضا عابدي، مهدي رحمان

 .اصفهان

انتشارات   .زهره لطيفي ،فرشته مرادي ،مهدي رحمانی ملک آباد ترجمه .(1393) لیزرل كاربردي در عمل  -7

 .آسمان نگار

عباسعلی   .،امیر حسین صادقی زهره لطيفي (.1394كودكان)بررسی شیوه هاي پرورش هويت اخالقی  -8

 موسسه علمی دانش پژوهان برين. -.انتشارات  دانشگاه صنعتی حیدري 

كمک به كودكان براي كنترل هیجانات منفی،درمان  وسواس ،ترس،اضطراب و افزايش اعتماد به  -9

 اصفهان .نشر كنکاش. .زهره لطيفيسوسن خسروي،(.1395نفس)
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 .اصفهان :پیام دانشگاهی. لطيفيزهره  .علیرضا كربالئی،1395ن)مفاهیم وآموزه ها(آروانشناسی در قر -10

، فاطمه شاهزيدي.انتشارات جهاد  زهره لطيفي(.1396پاسخ هاي روانشناسانه به پرسش هاي كودكانه) -11

 . اصفهان  دانشگاهی

دكتر الکساندر لويد   (.1397)یزندگ یزنجیره سلول شيگشاراهنماي  كدهاي شفابخش )هیلینگ كدز(  -12

 The Healing Codes .نشر:اصفهان مولفزهره لطيفيدكتر -وي،دكتر بن جانسون.مترجم:مهدي مر

Manual   

(شفاي ريشه مسائل مربوط به سالمتی،موفقیت،يا روابط شما.دكتر الکساندر لويد ،دكتر 1397كد شفابخش) -13

 ..نشر:اصفهان مولفزهره لطيفيدكتر -بن جانسون.مترجم:مهدي مروي

  ي ف يدکتر زهره لط -يزهرا خوانسار (1397اسالم) دگاهي به كودكان از د یزندگ  يآموزش مهارتها -14

 )ابو عطار(.نخبگان شهر انديشهاصفهان ناشر : 

 مهدي مروي.در دست چاپ -دكتر زهره لطیفی (1399سلف هیلینگ در اتاق درمان )-15

  های پژوهشي طرح

 استانداري اصفهان.  (1373مشکالت اجتماعی بانوان اصفهان) و  ( معضل يابی1

 ( استانداري اصفهان. 1374اي افزايش بهداشت روانی بانوان اصفهان)( شیوه ه2

 (.1377مت روانی،رضايت شغلی و سازگاري زناشويی بانوان شاغل و خانه دار اصفهان)بررسی سال (3

 (.1384شناسايی و رتبه بندي استرس هاي آموزشگاهی دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان) (4

 (.1385س هاي خوابگاهی دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان)( شناسايی و رتبه بندي استر 5

شادمانی دانشجويان خوابگاهی دانشگاه اصفهان در راستاي كاهش گرايش به مواد  اثر بخشی افزايش  (6

 (.1384مخدر)

  همسر  ازدواج بر كاهش تعارضات دانشجويان در انتخاب براي صحیح  اثر بخشی آموزش تصمیم گیري (7

(1384) 

(همکار 1390كز اصفهان .)ان استفاده از گوگل در مقايسه با منابع كتابخانه اي در دانشگاه پیام نور مرمیز (8

 طرح)مجري:محبوبه حسن شاهی(.

  بین  در  كاذب هاي عرفان و اسالمی عرفان به  گرايش و يافتگی معنوي،هويت هوش بین ارتباط ( بررسی9

 (.1390)دانشجويان؛دانشگاه پیام نور اصفهان.

  شگاه پیام نور اصفهاندان( بررسی ابعاد روانشناختی اسراف و مصرف گرايی  در جامعه اسالمی ايران. 10

(1393 .) 

 (1394)برسی اثرات فعالیت در فضاي مجازي و كاربري ابزار ارتباطی بر روابط زوجین و خانواده (11

صی  رشته روانشناسی دانشگاه  (بررسی میزان پیوستگی مطالب درسی كتاب هاي زبان عمومی و زبان تخص12

 .1394پیام نور با تکیه بر تحلیل سطح لغات)همکار طرح(
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 ي پژوهش  ی ها ت يو نظارت بر فعال علمي    یداور 

وزارت بهداشت و آموزش   . اصفهان یدانشگاه علوم پزشک؛ يعلوم رفتار قاتیداور مقاالت مجله تحق -1

 1395-1394و  1392-1391 یپزشک

 . 1392ر مقاالت هفتمین همايش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور اصفهانداو و یعلم ریدب -2

وزارت   .استان اصفهان یاداره كل فرهنگ و ارشاد اسالم ؛  كتاب استان اصفهان نی بررس يرا عضو شو  -3

 .1392 ی اسالم فرهنگ و ارشاد

استان  یسالماداره كل فرهنگ و ارشاد ا. از خادمان فرهنگ مکتوب لیتجل شي هما يداور تهیعضو كم-4

 .1392یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم .اصفهان

 .1393نور استان  امیدانشگاه پ هفته پژوهش.   شيهما نیهشتممقاالت   داورو   یعلم ریدب -5

 .1393 دانشگاه اصفهان .  یصنعت  ني آور نو ادیمواد اعت یمل  شي هما عضو كمیته علمی-6

 امیدانشگاه پ ( يسراسر كشور )بخش سخنور اني دانشجوقرآن و عترت  یجشنواره مل نیو نهم ستیداور ب-7 

 .1393 ي و فناور قاتیلوم و تحقوزارت ع . نور مركز  اصفهان

 94اداره آموزش و پرورش -عضو كمیته علمی همايش گسست نسل ها فرصت ها و چالش ها -8

 94ش و پرورشاداره آموز  -كمیته علمی همايش گسست نسل ها فرصت ها و چالش ها دبیر علمی همايش   -9

 . 93ز سال ا-آموزش و پرورش استان اصفهان  عضو شوراي تحقیقات اداره كل -10

قابل  .1394 سال  (1480)شماره ثبت یاجتماع يدر شبکه ها تياثرات عضو یبررس اسیساخت و ثبت مق -11

 دسترس در سايت آزمون يار پويا.

 دانشگاه پیام نور.  یمجله شناخت اجتماع مقاالت داور -12

 دانشگاه تهران.  تیو ترب  میتعلمجله  داور مقاالت  -13

   ی الملل نیكنفرانس ب نی دوم. یو علوم اجتماع یروانشناس  یالملل نیكنفرانس ب نیومد ي داور تهیعضو  كم-14

 1394.یو علوم اجتماع یروانشناس

   ی الملل  ن یكنفرانس ب ن ی سوم یو علوم اجتماع  یروانشناس  ی الملل نیكنفرانس ب نی سوم يداور  تهیكم  عضو-15

 1394.یو علوم اجتماع یروانشناس

 1394 دانشگاه اصفهان . ي ا  انهيرا  ي ها ي باز یالملل نیبكنفرانس  نیاول ی علم تهیكم عضو-16

بررسی عناصر برنامه   )انجمن ايرانی تعلیم و تربیت وابسته به  پژوهش در مسايل تعلیم و تربیت داوري مجله  -17

 1394(بیین اصول اساسی مرتبط با آندرسی میان رشته اي و ت

  1394-1391.دانشگاه پیام نور اجتماعیپژوهشی شناخت  -دوفصلنامه علمیداوري  -18
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 1395 دانشگاه اصفهان .يا  انهيرا يها  ي باز یالملل نیبكنفرانس  ن یدوم یعلم  تهیكم عضو -19

دانشگاه پیام   "وي فرهنگی غربنظارت بر طرح پژوهشی:نقش مديريت خانواده در جلوگیري از نفوذ الگ -20

 نور اصفهان 

 1396 دانشگاه اصفهان .يا  انهيرا  يها  يباز  یالملل   نیبكنفرانس  نیدوم یعلم تهیكم عضوداوري و     -21

 دانشگاه اصفهان  يو رفتار  یعلوم شناخت ي پژوهش هاداوري مقاالت مجله -22

 1396 دانشگاه اصفهان  يا  نهايرا يها  ي باز یالملل نیبكنفرانس  ن یومس ی علم تهیعضو كم -23

 1397كاشان دانشگاه  يا  انه يرا يها ياز ب یالملل   نیبكنفرانس  نیمچهار ی علم تهیعضو كم-24

 

 

 نامه يگواه  ی دارا  يآموزش  و دوره های   کارگاه های در   شرکت

اه  در دانشگ 1370آذر ماه  11-14شركت در سومین كنگره پژوهش هاي روانپزشکی و روانشناسی در ايران  ( 1

 تهران  علوم پزشکی شهید بهشتی.

 فهان ساعت دانشگاه اص 16به مدت  1380خرداد  10-9كارگاه آموزشی مشاوره شناختی شركت در (2

اداره آموزش و   1380ساعت  20دوره آموزشی غیر حضوري مشاوران در زمینه فنون رواندرمانی  شركت در( 3

 . سازمان آموزش و پرورش پرورش فالورجان

موزش و  اداره آ 1380ساعت  20دوره آموزش غیر حضوري مشاوران در زمینه اختالالت روانی شركت در( 4

 . سازمان آموزش و پرورش  پرورش فالورجان

 مشاوره .دانشگاه اصفهان. يساعت.دفتر مركز 16به مدت  1380مشاوره شناختی ی( كارگاه آموزش5 

.وزارت آموزش  1381تهران  انیاشگاه  فرهنگساعت .ب 32حقوق به دانش آموزان دختر)كشوري( آموزش   ( 6

 و پرورش. 

  22و 21 يها  خ يسراسر كشور در تار یعلوم پزشک  ي دانشگاهها   نيشغلی  مشاور  مشاوره یكار گاه آموزش .(7

 استان اصفهان. یساعت در دانشگاه علوم پزشک   16به مدت   1382خرداد ماه 

ساعت.مركز مشاوره اصفهان   60به مدت  1381یناختمراكز مشاوره و خدمات روانش ياعضا  یدوره آموزش( 8

 . سازمان آموزش و پرورش

سازمان آموزش و   1383ساعت  32به مدت  ها ليفا ت ير يو مد اهیم پايه فن آوري اطالعات و ارتباطاتمف ( 9

   پرورش استان اصفهان.

 .1383يیجار د یشه معلم تیدانشگاه تربساعت  60به مدت  تربیت مدرس آموزش خانوادهدوره  (10

 ش استان اصفهان.سازمان آموزش و پرور  1383 ساعت 51 اقدام پژوهی)پژوهش در عمل(( 11

سازمان آموزش و   يیبها  خ یمركز آموزش ش ساعت 120یپژوهشگران آموزش ت یترب یدوره آموزش (12

 01383پرورش
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 20به مدت1385 ارديبهشت 27 -25آسیب شناسی خانواده در ايران سراسري ومین كنگرهشركت در د( 13

 تهران دانشگاه شهید بهشتی.  ساعت.

 

  ی حوزه معاونت آموزشساعت .  8به مدت  1385نگارش نامه هاي الکترونیکی آشنايی با اصول و نحوه ( 14

 .دانشگاه اصفهان

ساعت دانشگاه   8به مدت  1385به روزكردن اطالعات و مهارت ها در زمینه خدمات درمانی و مشاوره اي (15

 اون آموزشی و تحصیالت تکمیلی.اصفهان.مع

حوزه   .ساعت 8به مدت  1385مجالت داخلی و خارجیروش هاي نگارش مقاله در  اصول وآشنايی با (16

 . دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان یمعاونت آموزش

اداره   ساعت  48به مدت  1389. آذر ماه لغايت بهمن ماه دوره آموزشی مباحث ترويجی زنانشركت در  .(17

 استانداري اصفهان. ل امور بانوان و خانواده ك

ساعت مركز   12به مدت  .AMOSدله ساختاري با كاربرد نرم افزار كارگاه آموزشی مدل سازي معا (18

 1389. اصفهان

 دانشگاه پیام نور 1389.ساعت 8به مدت  Focus Groupكارگاه آموزشی روش تحقیق كیفی با تاكید بر  (19

 مركز اصفهان 

  1389سفند ا 12-11در اولین همايش ملی سالمت از ديدگاه قرآن كريم با محوريت سوره كهف  شركت( 20

 دانشگاه علوم پزشکی تهران.

به   1390سال یو روانشناس ی تیعلوم ترب ي ها دبخشیاسات ی،آموزشیكوتاه مدت فرهنگ ی دوره آموزش (21

 در استان قم.  اعتس 16دانشگاه پیام نور كشور یلیتکم التیمعاون آموزش و تحصدعوت 

زير نظر نهاد   ساعت 24به مدت  1390ن اصفهاندر طرح ضیافت انديشه استادان دانشگاه پیام نور استا  (22

 نمايندگی مقام معظم رهبري.

 1390دانشگاه پیام نور مركز نجف آباد. ساعت 10به مدت   LISRELنرم افزاري لیزرل   یكارگاه آموزش  (23

ن آموزشی و پژوهشی بخش علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور سراسر  اولین گردهمايی مديرا( 24

و  دانشگاه پیام نور  یآموزش تنمعاو نظرزير نور   امیپ يسازمان مركزدر محل  ساعت 10مدت به.1391ركشو

 .نور كشور امیپ يسازمان مركز یلیتکم التیتحص

نهاد نمايندگی   .دانشگاه صنعتی اصفهان1391شگاه در نشست هم انديشی استادان و نخبگان در دان حضور (25

 مقام معظم رهبري. 

 . ساعت ذهن آرام 4به مدت  1391مدرس  به عنوان  ی استادان دانشگاه صنعت  شهياند افتیر طرح ضحضور د (26
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  16به مدت 1391 حضور در طرح دانش افزايی و معرفت افزايی استادان  با موضوع انديشه سیاسی در اسالم ( 27

 اصفهان نهاد نمايندگی مقام معظم رهبري. پیام نور دانشگاه  عتسا

دانشگاه   ساعت. 10به مدت  1392شیوه سیستماتیک و اجرايی ارتقاء اعضاي هیات علمی. یزشكارگاه آمو (28

 استان اصفهان. پیام نور

ر مركز شاهین  ساعت د  8به مدت 24/9/1393(جلسه فرهنگی،آموزشی بسیج اساتید دانشگاه پیام نور اصفهان29

 شهر.

ساعت 4به مدت 1/11/1393 مورخ  ر پژوهش استادان با موضوع  اخالق د  شهياند افتیحضور در طرح ض (30

 .نور اصفهان امیدانشگاه پ ي مقام معظم رهبر یندگينهاد نما 

و ابزار جديد غربالگري مشکالت روانشناختی   MMPI2آشنايی با تفسیر  یكارگاه آموزش( 31

 ساعت.  8به مدت  5/11/1393مورخ DSM5در

.نهاد 307/94،شماره  ساعت 10ر جاري قرآن؛( طرح ضیافت انديشه اساتید با موضوع: طهارت روح د32

 .  نور اصفهان امیدانشگاه پ يمقام معظم رهبر  یندگينما

ساعت   32مدت1سطح  طرح ضیافت انديشه اساتید با موضوع:معرفت شناسی اسالمی و فلسفه علم (33

 نور اصفهان .  امیدانشگاه پ يمقام معظم رهبر یندگي.نهاد نما307/94ره ،شما7/4/94

،شماره  ساعت 32مدت  2اسالمی و فلسفه علم سطح  ح ضیافت انديشه اساتید با موضوع:معرفت شناسیطر (34

 نور اصفهان . امیدانشگاه پ يمقام معظم رهبر یندگي.نهاد نما307/94

،شماره  ساعت 30مدت  3اسالمی و فلسفه علم سطح  ع:معرفت شناسیطرح ضیافت انديشه اساتید با موضو (35

 .نور اصفهان امیدانشگاه پ يمقام معظم رهبر یندگي.نهاد نما307/94

 1394سراسر كشور در نوزدهمین دوره مسابقات سراسري قران  و عترت دانشگاه هاي  پیام نور  شركت( 36

به مدت  22/12/1393تا  22/12/1393ه نظريه زمینه ايشركت در كارگاه ارتقاي مهارت هاي پژوهشی دور (37

 .هشی  روش پژوهان دانش اصفهانموسسه فرهنگی پژو  ساعت. 8

 ساعت  4به مدت  13/10/1394 و جوان   ايپو تیو جمع ی اجتماع یتعال ی علم  شيحضور در هما(38

 استان اصفهان دیاسات ج یسسازمان ب 

بهمن   10نوين پژوهشی در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی حضور در كنفرانس بین المللی يافته هاي  (39

 ساعت. 9به مدت   دانشگاه تهران 1394

  3به مدت  1394بهمن  14شركت در كارگاه مجازي آشنايی با مفاهیم و ابزارهاي علم سنجی در تاريخ  (40

 .(دكتر يوسفیساعت در محل ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان.)

رگاه اموزشی سبک زندگی؛ دبیرخانه قرآن و عترت دانشگاه پیام نور ،مشهد  شركت در كا( 41

 ساعت.  4به مدت  11/7/1394مقدس
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شركت در كارگاه اموزشی شیوه هاي نوين و منطبق سازي شده تولید محتواي الکترونیکی در دانشگاه پیام   (42

 ساعت. 8به مدت  28/2/1395نور.

بهمن ماه   5چند ساحتی   یزندگ يزنان و چالش هادانشگاهی با عنوان  ( نشست هم انديشی اساتید و نخبگان43

 ساعت.نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه پیام نور. 2تبه مد1395

.اجرا در مراكز و واحدهاي  1395( ارايه طرح حفظ سرمايه هاي ملی و عملیاتی كردن اقتصاد مقاومتی.44

  1/03/د/1614نامه  14/2/1395دانشگاه پیام نور استان اصفهان.

باورهاي اعتقادي در تعالی جامعه و  الق ونقش اخنشست هم انديشی اساتید و نخبگان دانشگاهی با عنوان  (45

ساعت. نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه پیام   4به مدت  1396رابطه ان با معیشت ،چالش ها و آسیب ها دي ماه 

 1/03/د/13436شماره  10/10/1396نور.

 

 کارگاههای آموزشي و درماني برگزاری   مجری

 اه صنعتی اصفهان                                 دانشگ1384آموزش مقابله با اضطراب امتحان  سال -1

 دانشگاه اصفهان  1383افزايش شادمانی دانشجويان سال -2

                                                              دانشگاه صنعتی اصفهان                        1385آموزش مقابله با اضطراب امتحان سال  -3

 دانشگاه صنعتی  اصفهان   1386كزموثر،مطالعهء موثر سالفنون تمر -4

 مركز مشاوره نويد بخش 1389آموزش مقابله با اضطراب امتحان سال  -5

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1389تکنیک هاي نوين تقويت اراده سال -6

 دانشگاه صنعتی اصفهان  1389هاي نوين تقويت اراده سال تکنیک -7

 دانشگاه پیام نوراصفهان.1389سال ساعت.  14به مدت   و پشتکار تقويت اراده   مهارت هاي زندگی ، -8

    1389 از تجرد تا خواستگاري دانشگاه پیام نورنطنز-9

 1389.آموزش مهارت هاي زندگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان10

 1389.نور اصفهان امیكاركنان زن دانشگاه پبراي  يكارگاه آرامش معنواري .برگز11

   دانشگاه پیام نور.1390ز خواستگاري تا ازدواج  ا-12

مركز نطنز یج یبس دیاسات ژهيكارگاه و  ياجرا  ی اسیس رتینفس مقدمه بص  رتیكارگاه بص يبرگزار -13

 نور مركز نطنز  امیدانشگاه پ دیاسات ج یبس1390 

     1390 آموزش و پرورشپرست خانوار آرامش و بهداشت روانی زنان سر افزايش -14

دانشگاه پیام نور مركز نطنز.  آموزشی شیوه هاي  نوين  پرورش و تقويت اراده. كارگاه ري برگزا -15

1391. 

 .1391دانشگاه صنعتی اصفهان ويژه اساتيدبرگزاري كارگاه ذهن آرام -16

 .1391دانشگاه پیام نوراستان اصفهان ژه اساتيد وي برگزاري كارگاه ذهن آرام  -17
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   1392انی ويژه دانشجويان مركز اصفهان  بهداشت رو برگزاري كارگاه -18

 1392  دانشگاه پیام نوراستان اصفهان مسئولين فرهنگيويژه بهداشت روانی  -19

  8به مدت 1392 هاندانشگاه پیام نوراستان اصف کارکنان ستاد آرامش روانی ويژه  برگزاري كارگاه -20

 ساعت.

تحان مدي تی شن و ريلکسی  آموزش راهکارهاي كاهش اضطراب ام برگزاري كارگاه -21

 .مركز اصفهان.1393شن.

ويژه دانشجويان و كارشناسان فعال فرهنگی دانشگاه   برگزاري كارگاه آموزشی برقراري ارتباط موثر -22

 1394پیام نور استان اصفهان.مركز اصفهان.

انشناسان  اري كارگاه آموزشی معنويت درمانی و آرامش از ديدگاه قرآن ويژه مشاوران و روبرگز -23

 93خیريه حضرت ابوالفضل 

مشاوره متناسب  -مصاحبه بالینی-بايدها و نبايدها در مشاوره-كارگاه هاي متعدد مشاوره قبل از ازدواج-24

 -با تیپ شخصیتی مراجع

(جديدترين رويکرد درمانی دنیا در حوزه  Self Healingخشی)اولین كارگاه خودشفا ب ي برگزار  -25

 . اجراي كارگاه خودشفابخشی ....ادامه دارد.هاي سايکو سوماتیک  در ايرانروانشناسی و بیماري  

 

 )فرهنگی( نامه ها  ر يتقد و  افتخارات 

 .1369در كنکور سراسري سال  46كسب رتبه -1

 .1373ل در آزمون كارشناسی ارشد سا 2كسب رتبه  -2

 .1382-1375سال متوالی در آموزش و پرورش  8كسب باالترين نمره ارزشیابی طی -3

 . 1377اولین فارغ التحصیل كارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه اصفهان -4

درمراكز آموزش  عالی ضمن خدمت   آموزش كوتاه مدت يدوره ها انتخاب به عنوان مدرس نمونه   -5

  .1379فرهنگیان آموزش و پرورش 

 .1382اصفهان ی دانشگاه علوم پزشکدر   يمشاور نمونه كشور-6

 .1384در آزمون دكتري رشته روانشناسی سال 2 كسب رتبه-7

 .1386انتخاب به عنوان  بانوي نمونه استان اصفهان به انتخاب صداي مركز اصفهان -8

 .1388سال 24/19كسب رتبه ممتاز در دوره دكتري با معدل  -9

قرآن   دگاهيسالمت از د  یمل شيهما نیدر اول هي سفر سور نهيكمک هزجايزه  افتيبه دوم و دركسب رت -10

حضرت امام   دگاهياز د ی شناخت يرفتار  يو درمان ها  ی روان  يها  ي ماریمقاله انسان، ب ه ي ارا ي برا  .ميكر

 1389. تهران.يراز  یالملل   نیب يها  شيمركز هما  از طرف  )ره(ینیخم
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 استان اصفهان.   یدانشگاهها و مراكز آموزش عال یتخصص  شگاهينما نیدر چهارم كسب رتبه برترشركت -11

 1390نور نطنز امیدانشگاه پ یعلم  يانجمن ها لوح تقدير تحت عنوان همکاري با  -12

 .1392نور اصفهان امیهفته پژوهش دانشگاه پ تا يازدهمین نیهفتم یعلم ریدب-13

قرآن و  يدوره مسابقات سراسر نیهجدهم یدر مرحله استان دیاتكسب مقام اول  رشته قرائت دعا شاخه اس -14

 1393تان اصفهان.نور اس  امیعترت )ع( دانشگاه پ

نور مركز    امیسراسر كشور . دانشگاه پ انيقرآن و عترت دانشجو یجشنواره مل  نیداوري  بیست و نهم-15

 1393اصفهان ،از طرف ريیس دانشگاه پیام نور كشور.

  ي دوره مسابقات سراسر  نیهجدهم یدر مرحله استان دیشاخه اسات یرشته قرائت مداح  كسب مقام اول -16

 1393نور استان اصفهان. امیرت )ع( دانشگاه پقرآن و عت

 1393نور اصفهان امیهفته پژوهش دانشگاه پ  نیهشتم یعلم ریدب -17

 1393سال یرشته روانشناس یكسب رتبه برتر پژوهشگر استان-18

 اهواز.  1393یتیو علوم ترب ی روانشناس يكنفرانس كشور  ن یدر نحست دهيمقاله برگز -19

 1394حضرت ابوالفضل )ع( یو درمان  یبهداشت ه يریانجمن خمسئول هسته مشاوره   -20

از طرف معاون  در كشور  1394مشاوره استان  تهیكم سيیعملکرد ر انتخاب به عنوان بهترين -21

 نور.  مایدانشگاه پ يیو دانشجو  ی،اجتماع یفرهنگ

 .1394اصفهان  مركز برتر زن در دانشگاه پیام نور د استاانتخاب به عنوان   -22

رشته   كسب مقام سوم )برگزيده قرآنی  در مرحله استانی نوزدهمین دوره مسابقات سراسري قران  و عترت  -23

 1394دانشگاه هاي  پیام نورسراسر كشور (دعا خوانی

حركت دانشگاه پیام نور   جشنواره کشوریی روانشناسی   در دومین استاد مشاور  برگزيده انجمن علم-24

 .تان گیالندانشگاه پیام نور اس .1394

هاي  حركت دانشگاه  جشنواره ملي مین هشتاستاد مشاور  برگزيده انجمن علمی روانشناسی   در  -25

 دانشگاه فردوسی مشهد.  .1394سراسر كشور

 امیپ  يدانشگاه ها   قران  و عترت  جشنوارهدوره  نیهمنوزد  كشوري در مرحله برگزيده قرانی -26

 ؛ مقام دوم قرآنی.  ر قرانيشگر برته بخش پژو؛ 1394نورسراسر كشور

برگزيده در بخش استاد مشاور دومین جشنواره حركت كشوري دانشگاه پیام نور از طرف ريیس  -27

 .1394جشنواره

 .1395قرآن كريم دانشگاه پیام نور  مسابقات سراسري مرحله استانی بیستمین دوره داور -28

 .1395مواد مخدر استان اصفهان تقدير نامه از طرف دبیر شوراي هماهنگی مبارزه با -29
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)كمک به كودكان 1395آموزش خانواده انیو مرب ایكتاب اول یجشنواره مل نیدر اول  ريتقد ستهيكتاب شا-30

  براي كنترل هیجانات منفی(

 .1396دبیر شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهانتقدير نامه از طرف  -31

(جديدترين رويکرد درمانی دنیا در حوزه  Self Healingاه خودشفا بخشی)برگزار كننده اولین كارگ-32

 ( )ادامه داردمركزمشاوره آويسا1397تیرماه روانشناسی و بیماري هاي سايکو سوماتیک  در ايران.

 

 

 مصاحبه مطبوعاتي 

در  " مداسب سفیدي كه نخواهد آ"وابسته به نیروي انتظامی تحت عنوان  "امین جامعه"حبه با روزنامهمصا-1

 .1389مرداد  13چهارشنبه  .خصوص افزايش تجردهاي ناخواسته

بی احترامی در خانواده ها به  "وابسته به شهرداري اصفهان تحت عنوان "اصفهان زيبا" مصاحبه با روزنامه-2

 . 1390تیر ماه  12يکشنبه"مرز بحران رسید

 

 

-نروانشناسی زنا -ودکروانشناسی ك-روانشناسی اسالمی : زمينه های پژوهشي مورد عالقه

 خودشفابخشی.

 کارگاه های مورد عالقه جهت برگزاری 
 شناخت كودكان و تربیت كودكان آرام و موفق -1

 درمان اختالالت و مشکالت كودكان-2

 ل از ازدواج فوت هاي كوزه گري  در مشاوره قب-3

 آموزش سلف هیلینگ يا خودشفابخشی-4


