
 پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری بر اساس مدل درمانی

 آموزشی دکتر محمد احسان تقی زاده ) شبیه سازی ذهن(
 

..شیرخدایی،زهرا،مطالعه اثر بخشی مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کالمی و افزایش 1

ساله دارای لکنت زبان تهران،کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاد  30تا  20اعتماد به نفس ئر مردان 

  دکتر محمد احسان تقی زاده –(،استاد راهنما 1396اسالمی تهران )

شناختی )روابط پوندی،نگین،مقایسه اثربخشی روش شبیه سازی ذهن و روش گفتار درمانی بر عالیم روان .2

اجتماعی و اظطراب و توانمندی های روانی )اعتماد به نفس و خودپندار(( جوانان مبتال به لکنت زبان شهر 

 دکتر فرخ نادری و دکتر رضا پاشا. -هنما(،استاد را1396رساله دکتری ) -تهران،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

استرس .اعالیی،نوشین،مطالعه اثربخشی مدل شبیه سازی ذهنی بر افزایش سبک زندگی ارتقای سالمت و کاهش 3

دکتر  -(، استاد راهنما1396ساله دارای لکنت،کارشناسی ارشد دانشگاه پ ن تهران) 20-40آموخته شده در افراد 

 محمد احسان تقی زاده 

و افزایش انعطاف پذیری شناختی بزرگساالن بهرامی،زهرا،اثر بخشی مدل شبیه سازی ذهن بر کاهش استرس .4

 -(، استاد راهنما1396دانشگاه پ ن تهران )دچار اختالل گفتاری)لکنت زبان(، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

 دکتر محمد احسان تقی زاده

ل شبیه سازی ذهن بر افزایش ذهن آگاهی و امید به زندگی در افراد .کارگر شریف آباد،حمیده،مطالعه اثر مد5

(، استاد 1396مبتال به لکنت زبان،دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران)

 دکتر محمد احسان تقی زاده-راهنما

ع دی پلژِی و بهبود حرکات دست بیمار نو  CP.حسین زاده،اکرم،تاثیر روش شبیه سازی ذهن بر بهبود گفتار 6

CP (1398نوع اختالل حرکت آتتوِئید،دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال) 

 35الی  15.بابا زاده،صالح، اثربخشی درمان مبتنی بر شبیه سازی ذهن ه خودآگاهی و انگیزه پیشرفت در مردان 7

 ساله دارای لکنت زبان، دانشگاه پ ن 

ی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه بهشر تحت عنوان )مطالعه اثربخشی مدل .صانعی،نرگس، دانشجو8

 1397ساله(، 20-40درمان شبیه سازی ذهن بر تنظیم هیجانات و تفکر مثبت در افراد دارای لکنت با دامنه سنی 



 18دارای لکنت زبان حسنعلی،مریم، اثربخشی درمان شبیه سازی ذهنی بر خود کنترلی و امید به زندگی افراد .9

 1397ساله شهر تهران، داشنگاه پ ن تهران جنوبی. بهار  40الی 

حسین زاده،سیامک، اثربخشی درمان شبیه سازی ذهنی بر کاهش اظطراب اجتماعی و بهبود عملکرد روانی .10

 1397سال مبتال به لکنت زبان، دانشگاه پ ن تهران،  25تا  15اجتماعی در افراد بین 

 40تا  20.بهاری،الهه،اثربخشی درمان مبتی بر شبیه سازی ذهن بر رضایت از زندگی و رضایت از خود در افراد 11

 ساله مبتال به لکنت زبان، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبی،تابستان 

افراد مبتال  به آینده و کاهش نا امیدی در.دادگر،پروانه، مطالعه ثربخشی مدل شبیه سازی ذهن بر افزایش امید 12

 (1398ساله،دانشگاه پ ن کانادا) 30تا  15 به لکنت زبان

.خندان،زینب، مطلعه اثربخشی مدل شبیه سازی ذهن بر کاهش اظطراب اجتماعی و افزایش تاب آوری در 13

 ساله،دانشگاه پ ن تهران  40تا  20افراد دارای لکنت با دامنه سنی 

ی ذهنی بر افزایش توانایی ابزار وجود و کاهش باورهای غیرمنطقی .طورانی،وصیه، اثر بخشی مدل شبیه ساز14

 ،پ ن 1397در افراد مبتال به لکنت زبان،

.حیدری،نسرین، مطالعه اثربخشی درمان مبتنی بر شبیه سازی ذهن بر افزایش رضایت از زندگی  خودپنداره 15

 ن سال،دانشگاه پ  40تا  20مثبت بر افراد دارای لکنت  با دامنه سنی 

در افراد دارای لکنت   PTSD.شمس،الهام، مطالعه اثربخشی درمان شبیه سازی ذهن بر کاهش عالئم 16

 ،پ ن1397زبان،

.بختیاری،اثر بخشی درمان مبتنی بر شبیه سازی ذهن بر انگیزه پیشرفت و ابزار وجود در افراد مبتال به لکنت 17

 ،پ ن 1397زیان،

بیه سازی ذهن بر افزایش مهارت ارتباطی و صمیمیت اجتماعی در افراد شهد،فعلی، مطالعه اثربخشی مدل ش.18

 ، پ ن 1398ساله، سال  40تا  20دارای لکنت زبان با دامنه سنی 

.زینب،معلمی، مطلعه اثربخشی درمان مبتنی بر شبیه سازی ذهن بر کاهش هیجانات منفی و افزایش 19

 ، دانشگاه پ ن 1398خودکارآمدی در بزرگساالن دارای لکنت زبان،

شاد،عاطفه، مطالعه اثربخشی درمان مبتنی بر شبیه سازی ذهن بر کاهش حساس ناکامی و کاهش احساس .20

 ، دانشگاه پ ن1398سال، تابستان  20تا  13تال به لکنت زبان در سنین تنهایی در مردان مب



.علیپور،منیره، مطالعه اثربخشی شبیه سازی ذهن بر کاهش لکنت زبان و اظطراب امتحان دانش آموزان دوره 21

 ، دانشگاه پ ن 1398متوسطه دارای اختالل تسلط بیانی، تابستان 

معتادان مرکز ترک اعتیاد میزان امید به زندگی و استرس ادراک شده اثربخشی آموزش مهارت سخت رویی بر .22

 92استان البرز، عطیه کاویان، بهمن 

زندگی زناشویی، رضایت جنسی، میل به طالق و سبک .مطالعه اثربخشی آموزش زندگی خانواده به رضایتمندی 23

 1396ارتقا سالمت بر زوجین ناسازگار، آسیه گیوی مرداد 

موزش مهارت های ابراز وجود برخود کارآمدی اجتماعی و خودپنداره گروهی از نوجوانان، مرضیه .اثربخشی آ24

 1395صافی 

.مطالعه پیش بینی میزان رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با آسیب های روانی در افراد مبتال به مالل 25

 1395جنسیتی، ساالر گشتاسبی اصل چمن 

درمانی مبتنی بر نوجه و آگاهی بر کاهش وزن، بهبود پرفشاری خون و سو گیری  .بررسی اثربخشی شناخت26

 1395توجه نسبت به محرک های مربوط به خوردن در افراد دارای اضافه وزن، مرسده معصومی الموت تیر 

اییز ساله دارای اختالل یادگیری، ربابه محمدی پ 8-11.بررسی تاثیر شن بازی درمانی بر توجه کودکان پسر 27

1397 

راهبرد های فراشناخت برخورد تنظیمی و عزت نفس اجتماعی نوجوانان دختر شهر تهران، . اثربخشی آموزش 28

 1394زمستان 

.اثربخشی داروی گیاهی بادرنجبویه بر کاهش اظطراب امتحان و بهبود مولفه های زیستی اضطراب در دختران 29

 1395اط دانش آموز دوره دوم و سوم هنرستان، اشرف محت

 

 


