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حوادث استرسزای زندگی و راهبردهای تنظیم هیجانی در
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 اثربخشی روش درمانی پردازش شناختی در کاهش میزان.  لطفی مژگان، دنیوی وحید، دباغی پرویز،جوانمرد یاور
. پژوهشی ابنسینا- فصلنامه علمی.شدت عالیم اختالل استرس پس از سانحه مزمن ناشی از جنگ
 تأثیر توانبخشی حافظه و توجه در کاهش نقایص حافظه. لطفی مژگان، دادخواه اصغر، دولتشاهی بهروز،امینی مهدی
.5929 . مجله سالمند.سالمندان مبتال به دمانس آلزایمر
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امینی مهدی ،دولتشاهی بهروز ،دادخواه اصغر ،لطفی مژگان .توانبخشی شناختی؛ روشی مؤثر در کاهش نقایص
شناختی سالمندان مبتال به دمانس آلزایمر .مجله سالمند.5928 .
طباطبایی سیدمحمود ،فیاضی رضا ،لطفی مژگان .بررسی شیوع عالیم جسمی در بیماران مبتال به اختالل افسردگی
اساسی .فصلنامه اصول بهداشت روان.5989 .
لطفی مژگان ،یزداندوست رخساره ،فتی الدن .اثربخشی مداخالت آموزش روانی بر کاهش فشار مراقب در خانواده-
های بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا .اولین سمینار سراسری اسکیزوفرنیا و اختالالت خلقی مزمن.5986 .
لطفی مژگان ،مدرس غروی مرتضی .مداخالت شناختی رفتاری در بهبود کیفیت روابط مراقبین بیماران مبتال به اختالل
دوقطبی (نوع یک) .اولین سمینار سراسری اسکیزوفرنیا و اختالالت خلقی مزمن.5986 .
لطفی مژگان ،یزداندوست رخساره ،فتی الدن .اثربخشی مداخالت آموزش روانی بر بهبود کیفیت زندگی در خانواده-
های بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا .اولین سمینار سراسری اسکیزوفرنیا و اختالالت خلقی مزمن.5986 .
راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها
 -1مشاوره طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش با موضوع هنجاریابی و بررسی ویژگیهای روانسنجی
پرسشنامه  PID-5در پرسنل وظیفه
 -2مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با موضوع اثر بخشی روش درمانی پردازش شناختی در
کاهش میزان افسردگی وشدت عالئم اختالل استرس پس از سانحه مزمن ناشی از جنگ
 -3مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با موضوع مدل یابی نقش نقص مولفه های حل مسئله
اجتماعی به عنوان میانجی در رابطه ی بین شدت صفات طیف اوتیسم و شدت نشانه های افسردگی و
اضطراب
 -4مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با عنوان نقش متغیر های بالینی در پیش بینی اقدام به
خودکشی بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع یك
 -5مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با عنوان بررسی مدل روانی اجتماعی نارضایتی از بدن و
نشانه های اختالل بدشکلی بدن
 -6راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با عنوان بررسی رابطه نوع سبك های دلبستگی و
ویژگی های شخصیتی و احساس شادکامی بر میزان رضایت زناشوئی زوجین در شهر تهران
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 راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با عنوان بررسی رابطه احساس خودکارامدی و-7
تنظیم هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان مدارس متوسطه دخترانه
 راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با عنوان بررسی رابطه بین تنظیم هیجانی با شادی و-8
پیشرفت تحصیلی دربین دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه
 راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با عنوان رابطه رضایتمندی زناشویی با سازگاری-9
اجتماعی دانشجویان متأهل دانشگاه علوم تحقیقات
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