مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96/10/24به شماره جلسه 9621

پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام

شماره

خانوادگی

دانشجویی

رشته

استاد راهنما

عنوان

دانشجو
950002433

1

هیرو اردالن

2

نسیم خوشنود

3

مهناز محمدی

آموزش و پرورش
پیش از دبستان

930589980

آموزش زبان
انگلیسی

950168265

استاد

رأی

مشاور

شورا

برسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با
مهارتهای ارتباطی مربی-کودک (مورد مطالعه :

تائید
دکتر رفیق حسنی

-

مربیان پیش دبستان ناحیه  2شهر سنندج)
بررسی مقایسه ایی تاثیر دو روش تکلیف محور و
محتوی محور در یاد گیری "ترکیبات وجودی "در
فراگیران زبان انگلیسی

دکتر عادل دست
گشاده

تائید
-

پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی بر اساس
روانشناسی عمومی

رد
دکتر عطا شاکریان

رضایت جنسی و سبک های عشق ورزی در

-

دانشجو.یان متاهل

4

محمد یاسین

پیش بینی خود بیمار انگاری بر اساس کمال گرایی و

940110137
روانشناسی عمومی

احمد پور

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
950286863

5

رضا شادمان پور

6

فاطمه آرام

تصویر تن در دانشجویان دختر دوره کارشناسی

دکتر یحیی یار
احمدی

رد
-

رابطه هوش اخالقی و هوش اجتماعی با تعهد شغلی و
روانشناسی بالینی

کیفیت زندگی در معلمان دوره ابتدایی شهرستان

رد
دکتر مریم اکبری

-

قروه
950251721

روانشناسی عمومی

مقایسه الگوهای ارتباطی خانواده ،ویژگی های
شخصیتی و دموگرافیک زنان متاهل دارای تجربه

دکتر عطا شاکریان

-

رد

خشونت و فاقد آن در شهرستان سنندج
950300962
7

شهال ریاضی

8

شیرین خلیلی

9

علی بدر خانی

10

آزیتا شیخ رشی

11

حامد پیام جو

12

فریبا محمدی

13

الهام رفیقی

تدوین مدل شادکامی براساس سبک های فرزند
روانشناسی بالینی

رد

پروری ادراک شده و مولفه های معنا در زندگی با

دکتر یحیی یار

میانجی گری سرمایه روانشناختی در دانشجویان دوره

احمدی

-

کارشناسی
950088848

روانشناسی بالینی

950282298

مقایسه تنظیم شناختی هیجان با تکانشگری فعالیت
اجتماعی ادراک شده دختران فراری و عادی

دکتر یحیی یار
احمدی

-

شناسایی عوامل ایجاد کننده استرس و ارتباط آن با
روانشناسی عمومی

سالمت روانی و کیفیت زندگی کارکنان انتظامی

رد

رد
دکتر عطا شاکریان

-

شهرستان سنندج
950159138

مقایسه اجتناب شناختی ،راهبردهای تنظیم شناختی
روانشناسی بالینی

هیجان و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان

تائید
دکتر امید مرادی

-

خون و افرادی عادی
950233603

مقایسه تنظیم شناختی هیجان ،سبک های مقابله با
روانشناسی عمومی

استرس و خود کنترلی کارکنان راهنمایی و رانندگی

رد
دکتر عطا شاکریان

-

با کارکنان نیروی انتظامی
950110743

مقایسه ادراک شایستگی ،خود کار آمدی تحصیلی و
روانشناسی عمومی

اجتماعی ،اهمال کاری و شفقت ورزی به خود در

رد
دکتر مریم اکبری

-

افراد مبتال به دیا بت و عادی
940043092

آموزش زبان
انگلیسی

هوش های چندگانه به عنوان عامل پیش بینی کننده
تمایل فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی به
تکنیک های شفاف سازی معنی واژگان

دکتر عادل دست
گشاده

تائید
-

ردیف

نام ونام

شماره

رشته -

خانوادگی

دانشجویی

گرایش

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاوره

تایید شورا

دانشجو
1

حمیدرضا
سهرابی

9306245
42

دکترای
حسابداری

تاثیر درماندگی مالی در توسعه مدلهای

عطاءاله

پیشبینی بازده سهام و مقایسه کارایی مدل محمدی

عادل فاطمی -
صفیار امینی

ارائه شده در بورس و فرا بورس تهران

درخواست ها:
 - 1با درخواست آقای مجتبی آزادی پرست دانشجوی ارشد رشته حقوق درخصوص مبنی قراردادن تاریخ تصویب
پروپوزال نامبرده در شورای تخصصی گروه مورخ  96/05/11موافقت گردید.
 - 2با درخواست آقای سوران بایزیدی ،دانشجوی رشته ارشد اصالح نباتات ،در خصوص اضافه نمودن آقای دکتر علی
اکبر مظفری به عنوان استاد مشاوره موافقت گردید

96/10/24

