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  فر تمناییمحمدرضا 
  روانشناسیگروه هیئت علمی عضو 

  فعالیت هاي پژوهشی
   یپژوهش-یمقاالت علم

  
 1386 وریمجله دانشور رفتار شهر انیدانشجو یلیعوامل موثر بر افت تحص يا هسیمقا یبررس  
 1388زمستان یتیترب نینو يها شهیمجله اند... هوش چندگانه و  هینظر  
 1388زمستان  یآموزش يپژوهش در نظام ها...  یجانیهوش ه گاهیجا یبررس  
 1388جلوه هنر زمستان  يهنر تیترب يبر کارکردها یتأمل  
 در  يزیفصلنامه پژوهش و برنامه ر یلیتحص شرفتیخودپنداره و عزت نفس با پ ،یجانیهوش ه رابطه

  1389 زییپا یآموزش عال
 تابستان  یبرنامه درس يمجله پژوهش ها  یجنس تیتوجه به ترب یو چگونگ يضرورت وجود یبررس

1390  
 یگ در دانشگاه اسالمفصلنامه فرهن انیدانشجو یلیتحص تیبا موفق یسالمت روان و شادکام رابطه 

  1390تابستان 
 اسفند  یعلوم پزشک قاتیدانش آموزان فصلنامه تحق یتیشخص يها یژگیبا و نترنتیبه ا ادیاعت نیب رابطه

1389  
 در زنان بارور و نابارور  يمقابله ا يو پاسخ ها ییزناشو يسازگار ،یسالمت روان يا سهیمقا یبررس

  1390 بهشتیمجله دانشور رفتار ارد
 بهار  یآموزش عال یفصلنامه مطالعات برنامه درس یاطالعات و ارتباطات در آموزش عال يفناور کاربرد

  1390و تابستان 
 1390 ریآموزش ت يراهبردها انیدر دانشجو یلیتحص شرفتیبا پ شرفتیپ زهیانگ رابطه  
 یآموزش يهایرفصلنامه نوآو یرستانیدانش آموزان دب شرفتیو پ يسازگار زانیبدن، م ریتصو ارتباط 

  1390تابستان 
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  یالملل نیو ب یمل يو کنگره ها نارهایها ،سم شیهما
  

 خرداد  رازیدانشگاه ش یبهداشت روان ناریسم....بر کاهش اضطراب امتحان  یآموزش سبک زندگ ریتأث
1388  

 1388دانشگاه شاهد آبان .. کنگره خانواده نیچهارم... يمحافظه کار ای یجنس آموزش  
 1388دانشگاه کاشان اسفند  ینیکارآفر یمل شیهما... انیدانشجو يبر نقش خودکارآمد یتامل  
 1389 نیدانشگاه کاشان فرورد یتوسعه اجتماع یمل شیهما یزنان در بستر توسعه اجتماع اشتغال  
 نیدانشگاه کاشان فرورد یتوسعه اجتماع یمل شیهما یدر توسعه اجتماع ینیکارآفر تیو اهم نقش 

1389  
 نیدانشگاه کاشان فرورد یتوسعه اجتماع یمل شیحوزه سالمت هما يرو شیپ يها و راهکارها چالش 

1389  
 رانیا یاجتماع يها بیدوساالنه آس شیهما نیاول "ها در کودکان  بیو آس امدهایآثار، پ ن،یوالد طالق 

  1390نیفرورد رجندیب
 يها بیدوساالنه آس شیهما نیاول. ینترنتیگپ ا ياتاق ها يبه محتوا ینگاه ،ینترنتیا يفضاها 

  1390نیفرورد رجندیب رانیا یاجتماع
 آموزش تهران  یمل شیهما نیچهارم یلیتحص شرفتیبا پ یاجتماع تیو حما تیپنج عامل شخص رابطه

   1391بهشتیارد
 آموزش  یمل شیهما نیچهارم انیدر دانشجو یاجتماع تیو حما یروان یستیبا بهز یشادکام رابطه

   1391بهشتیتهران ارد
 یمل شیهما ییکمال گرا افتهیوسازش نا افتهیبر اساس ابعاد سازش  یلیتحص ياهمالکار نییتب 

  1391سنندج خرداد نینو یو زندگ تیشخص
 سنندج  نینو یو زندگ تیشخص یمل شیهما یلیو عملکرد تحص تیپنج رگه شخص نیب ارتباط

  1391خرداد
 سنندج  نینو یو زندگ تیشخص یمل شیهما یلیتحص يو اهمال کار يمسند مهارگذار انیم ارتباط

  1391خرداد
 1391بهشتیکاشان ارد ادیاعت یمل شیموثر بر آن هما يقطب ها یو سبب شناس ادیاعت  
 1391بهشتیموثر بر آن کاشان ارد يقطب ها یو سبب شناس ادیاعت  
 1391بهشتیکاشان ارد تیشخص يها یژگیبر و دیبا تاک ادیمستعدساز اعت يها نهیزم یبررس  
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 علوم  يها افتهی یمل شیو تفکر هما يریادگی يسبکها يو تفاوتها يروز یشبانه شناس یشناس نوع
  1391آذر  یشناخت

 1389مهرماه  زیدانشگاه تبر یانجمن برنامه درس شیهما نینهم.... مساله محور يریادگیبر نقش  یتامل  
 1389مهرماه  زیدانشگاه تبر یانجمن برنامه درس شیهما نینهم...  یبرنامه درس ياجرا زانیم یبررس  
 1389مهرماه زیدانشگاه تبر یانجمن برنامه درس شیهما نینهم... جهت  نینو يابزار ،یکیو  
 1389مهرماه زیدانشگاه تبر یانجمن برنامه درس شیهما نینهم...ضمن خدمت مدرسان  آموزش  
 آبان  یبهشت دیدانشگاه شه یکنگره هنردرمان نیدوم... در يهنر تیمغفول ترب گاهیجا نییو تب یبازشناس

1389  
 1389آبان  یبهشت دیدانشگاه شه یکنگره هنردرمان نیدوم یپرورش يمهارت ها يبرا ییالگو: کودرامیسا  
 در  ینیو رهبران د انینقش اد یالملل نیب شیهما یبدن هیتنب یاسالم در خصوص  چگونگ دگاهید نییتب

  1390مهر .قم دیت دانشگاه مفمقابله با خشون
 و  انینقش اد یالملل نیب شیخانه و خانواده هما طیدر مح نیکودکان توسط والد یبدن هیتنب يامدهایپ

  1390قم مهر  دیدانشگاه مف ،در مقابله با خشونت ینیرهبران د
 1390بهشتیشدن تهران ارد یزنان خانواده و جهان یبدن ریشدن ، رسانه و تصو یجهان   

  
  
  
  
  
  
  
  
  


