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امسئوليته  

 تا کنون 5484رئيس پژوهشکده علوم شناختی از  

 های علمی کشور ورای عالی قطبعضو ش 

نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوری در شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره از  

 5483تا  5481

 برداری مغزعضو شورای علمی مرکز ملی نقشه 

 تا کنون 5484مدير گروه روان شناسی بالينی دانشگاه خوارزمی از سال  

 5484 - 5481ژوهشی پژوهشکده علوم شناختی  سرپرست پ 

 5481 -5485معاون پژوهشی پژوهشکده علوم شناختی  

 5483تا  5484مدير گروه روان شناسی دانشگاه تربيت معلم، از سال  

 5481تا  5438معاون پژوهشی دانشگاه تربيت معلم، از سال  

 5438 تا 5431معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه تربيت معلم از سال  
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 5481تا  5438مسئول دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از سال  

نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوری در اولين دوره شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و  

 5481تا  5481مشاوره جمهوری اسلامی ايران، 

و مشاوره جمهوری اسلامی ايران، از سال  معاون هماهنگی و امور مناطق سازمان نظام روان شناسی 

 5481تا  5484

 عضو کمسيون روان شناسی بالينی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 

 عضو کميسيون روان شناسی شناختی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 

 (APAعضو پيوسته انجمن روان شناسی امريکا ) 

 (APA) عضو پيوسته انجمن روان شناسی بالينی امريکا 

 عضو انجمن ايرانی روان شناسی 

   عضو انجمن روان شناسی بالينی کودک و نوجوان 

 عضو انجمن علوم و فناوريهای شناختی 

 5483تا  5481سردبير مجله علمی پژوهشی، پژوهش در سلامت روان شناختی از سال   

 5483مدير مسئول مجله علمی پژوهشی، پژوهش در سلامت روان شناختی از سال  

 و هيئت تحريريه مجله علمی پژوهشی علوم رفتاریعض 

 عضو هيئت تحريريه مجله علمی پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبريز 

 عضو هيئت تحريريه مجله علمی پژوهشی روان شناسی کاربردی دانشگاه شهيد بهشتی 

 عضو هيئت تحريريه مجله علمی پژوهشی روان شناسی بالينی دانشگاه سمنان 

 ه مجله علمی پژوهشی خانواده پژوهی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتیعضو هيئت تحريري 

 شناسی دانشگاه تربيت مدرسعضو کميته تخصصی روان 

 
 

 علائق آموزشی و پژوهشی 

 شناخت و هيجان   

 …شناختی اختلالات هيجانی، اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، وابعاد  

 ری شناختیدرمانهای رفتا  

 ، ارزيابی شناختیآزمونهای شناختی  

 فرهنگ و شناخت  

 بازتوانی شناختی 

 سالمندی و ت سلام 

 حافظه و اختلالات آن 



 جوايز

 5481پژوهشگر برگزيده کشوری وزارت علوم تحقيقات و فناوری سال  

 5483استاد نمونه دانشگاه خوارزمی سال  

 5481پژوهشگر برتر استان البرز  

 5484وهشگر برگزيده دانشگاه خوارزمی سال پژ 

 5483پژوهشگر نمونه سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی البرز سال  

 5481دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی سال پژوهشگر برتر  

 5481ای برگزيده سازمان ملی جوانان سال مدير ستادی نمونه حوزه خدمات مشاوره 
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رمقالات فارسی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی فارسي  

 

رفتاری و سازوکارهای دفاعی در بيماران -(. نظامهای مغزی5931) عليرضا مرادیفرشيد عليپور، صابر سعيدپور،  

 409-02/4/423. شناسیپژوهشی روان-. مجله علمیمبتلاء به اعتياد جنسی

(. اثربخشی آموزش حافظه کاری هيجانی در توانایی مهار عواطف 5931) عليرضا مرادیزبير صميمی، جعفر حسنی،  

سال دوازدهم/ شماره  -شناسان ايرانیشناسی تحولی: روانروانای. ضربهنوجوانان مبتلاء به اختلال تنيدگی پس

44/ 924-995 

های ویژگی (. بررسی تحليل عاملی و5931مهرداد پاینده ) عليرضا مرادی،مژگان پاتو، عباسعلی اللهياری،  

فصلنامه علمی ( در زنان مبتلاء به سرطان پستان. 4ی سنجی مقياس ارزیابی کارکردی درمان سرطان پستان )نسخهروان

   554-33/ 5931بهار  -54شماره  شناسی سلامت.و پژوهشی روان

ا به اختلال استرس (. حافظه روزمره نوجوانان مبتل5931، جعفر حسنی، وحيد اميری. )عليرضا مرادیمحمد درهرج،  

 51-15(. 9)51. های علوم شناختی. فصلنامه تازه. پس از سانحه، قبل و بعد از درمان شناختی رفتاری

(. بررسی اعتبار و روایی آزمون 5931، رضا کرمی نوری، جعفر حسنی، هادی پرهون. )عليرضا مرادیمریم حسينی،  

  91-00(، 5)51. تیهای علوم شناخ. فصلنامه تازهخواندن و نارساخوانی

ی نگرانی در بيماران مبتلابه (. روابط علی نگرانی، حمله5931جعفر حسنی. ) عليرضا مرادی،محسن سنایی نسب،  

 های علوم شناختیتازه فصلنامهاختلال استرس پس از سانحه. 

ی سالم زیستی سبک (. تدوین مدل نظر5934علی عباس کمری، عباسعلی اللهياری، عليرضا مرادی، پرویز آزادفلاح ) 

 شماره. پژوهشی مطالعات راهيردی ورزش و جوانان-فصلنامه علمیزندگی دانشجویان در جامعه ایرانی. 

 045-005، 34، زمستان 92



اثربخشی بسته (. 5934، افسانه صحت )، عليرضا مرادی، نيما قربانیزاده طباطباییکاظم رسولثنا نوری مقدم،  

فصلنامه .  (ADHDبيش فعالی ) –توجهی ح توجه کودکان دارای اختلال کمارتقاء سط آموزش بهوشياری بر

 94-53(/ 9) 5. شناختیپژوهشهای کاربردی روان

(. بررسی ویژگيهای روانسنجی نسخه کوتاه 5934، مهرداد پاینده )عليرضا مرادیمژگان پاتو، عباسعلی اللهياری،  

 دوره نهم، شماره اوّل شناختی،در سلامت روانپژوهش (. Mini-Macمقياس سازگاری روانی با سرطان )

(5483- 51) 

(. حافظه کاری هيجانی در مبتلایان به اختلال استرس پس از 5934ویدا ميرابوالفتحی، عليرضا مرادی، مریم بختياری ) 

 (8-5483) ، 4، شماره 54سال  فصلنامه تازهای علوم شناختی،سانحه و افسردگی.  

های ناسازگار اوليه یک عامل (. طرحواره5934وفا رحيمی موقر، فاطمه رمضان زاده ) دی،عليرضا مرایزدان نادری،  

-5483) ، 9، شماره 54سال  فصلنامه تازهای علوم شناختی، خطر در افراد مبتلاء به اختلال استرس پس از سانحه.

8) 

 –مدیریت استرس شناختی  اثربخشی گروه درمانی (.5934، و محمد حاتمی. )عليرضا مرادی آبادی،مليحه نجف 

های تاثير حوادث )افکار مزاحم، اجتناب و بيش برانگيختگی( در زنان مبتلا به سرطان پستان رفتاری بر اضطراب و مولفه

 (5-5483)  52-5، 5، شماره 59دوره  مجله تحقيقات علوم رفتاری.  در مراحل اوليه.

های هيجانی بر (.  اثربخشی درمان مبتنی بر طرحواره5934. )حعفر حسنی و سيما نوحیعليرضا مرادی، یزدان نادری،  

جویی شناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ. مجله ایرانی جنگ و راهبردهای نظم

 (1-5483)511 -544، 9، شماره   4سلامت، دوره 

رفتاری بر -(. اثر بخشی درمان شناختی5934) .جعفر حسنی و علی قائدنيای جهرمی عليرضا مرادی،محمد درهرج،  

علمی پژوهشی دانشگاه علوم  نشريهشناختی اختلال استرس پس از سانحه در نوجوانان. کاهش علائم آسيب

 (4-5483) 541 -9،551، شماره 4دوره  پزشکی البرز،

عملکرد افراد مبتلاء به  (.5934علی حيدری، عليرضا مرادی، محمد حسين عبداللهی، هادی پرهون، یزدان نادری ) 

 (3-5483) 595-500(. 0) 53، شناسیمجله رواناختلال افسردگی اساسی در تکاليف حافظه کاذب. 

رفتاری در مؤلفه های -اثربخشی درمان شناختی (.5934)عليرضا مرادی احمد ابراهيمی خيرآبادی، جعفر حسنی،  

 (1-5483) 0، شماره 3ه علوم رفتاری . دوره ودنی. مجلمطالعه تک آزم :سوگيری توجه در اختلال اضطراب فراگير

(. اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرایی و حافظه 5934جعفر حسنی ) عليرضا مرادی،فرشيد عليپور،  

، 91، سال نهم، شماره فصلنامه اعتياد پژوهی سوء مصرف مواد شرح حال در افراد دارای اعتياد به مواد محرک.



(5483-1) 

جویی فرایندی هيجان در بيماران عروق (. مقایسه راهيردهای نظم5934)عليرضا مرادی  سميرا ارم، جعفر حسنی، 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرونر قلب، دریافت کنندگان دفيبریلاتور داخل قلبی و افراد بهنجار. 

 (3-5483)، 41-93، 524، شماره 04دوره  زنجان،

آموزان در حل (. پيش بينی عملکرد دانش5934پروین کدیور، رضا کرمی نوری ) عليرضا مرادی، فرهاد کریمی، 

  44-59، 5سال یک، شماره ، فصلنامه تعليم و تربيتهای کلامی ریاضی با توجه به متغييرهای شناختی. مساله

ر مبتلاء به اختلال استرس (. بررسی شرح حال در نوجوانان مهاج5939جعفر حسنی ) عليرضا مرادی،مصطفی احدی،  

 (5-5484)، 94دوره نهم، شماره  انديشه و رفتار،پس از سانحه. 

( . شيوع ناگویی خلقی و رابطه آن با متغيرهای 5939) ، آذر غفاریجعفر حسنی، عليرضا مرادیمحمود منصوری،  

، 9، شماره 9دوره  نشريه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز،جمعيت شناختی در ميان دانشجویان. 

599-542 (5484-1) 

(. اثر بخشی درمان ترکيبی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت و 5939محمد حاتمی. ) عليرضا مرادی،الميرا آریانا،  

سال شناسی بالينی، مجله روانشناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بيماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. 

 (4-5484) 03-51، (، بهار 05 )پياپی 5ششم، شماره 

(. حافظه شرح خال و 5939هادی پرهون، عليمحمد ميرآقایی، نسيم ارزانی، سجتد حاتم خانی. ) عليرضا مرادی، 

شناختی فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانمثبت و خانواده این بيماران.  HIVکارکردهای اجرایی در افراد 

1(5 ،)49-13 

(. اثربخشی آموزش مهارتهای تنظيم هيجانی در 5939خانی )شهرام محمدمرادی،  عليرضازاده، فاطمه رمضان 

دوره  شناسی شناختی.فصلنامه روانکارکردهای اجرایی و راهبردهای تنظيم هيجانی در نوجوانان در معرض خطر. 

 (3-5484) 0، شماره 0

ناخت درمانی مبتنی بر هشياری ذهن بر (. بررسی اثر بخشی ش5939آرش جنابيان. )عليرضا مرادی، آ خسروی، پانته 

 های استرس پس از سانحه و افزایش حافظه شرح حال اختصاصی در درمان شدگان سرطان پستان.کاهش نشانه

 (1-5484)  15- 59، 39، تابستان 51سال پنجم، شماره  .فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی

(. 5939وفا رحيمی موقر، هادی پرهون، یزدان نادری ) علی حيدری، محمد حسين عبداللهی،عليرضا مرادی،  

، 9، 55های علوم شناختی. عملکرد افراد مبتلاء به اختلال استرس پس از سانحه در تکليف حافظه کاذب. فصلنامه تازه

50-09  (5484-1) 

شرح حال و  (. حافظه5939خانی )هادی پرهون، عليمحمد ميرآقایی، نسيم ارزانی، سجاد حاتمعليرضا مرادی،  



-49، 1، 5شناختی، نامه پژوهشهای کاربردی روانمثبت و خانواده این بيماران. فصل HIVکارکردهای اجرایی در افراد 

13  (5484-3) 

(. اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه 5939محمد حاتمی، شيوا مشير پناهی ) عليرضا مرادی،هادی پرهون،  

شناسی بالينی. افزایش کيفيت زندگی بيماران افسرده اساسی. فصلنامه مطالعات روان مدت بر کاهش علایم افسردگی و

 (8-5484) 50-45شماره چهاردهم، سال چهارم، 

مقایسه عملکرد افراد مبتلاء به وسواس شستشو و وسواس وارسی با  (.5939هادی پرهون ) عليرضا مرادی،سميه گليج،  

-5484) 050-021، 9، شماره 1ر در حافظه شرح حال. مجله علوم رفتاری، دوره افراد مبتلاء به اختلال اضطراب فراگي

8) 

(. تاثير آزمایشی القای خلق و استرس بر شدت درد 5939)عليرضا مرادی زهرا گلی، محمد علی اصغری مقدم،  

ر و شهریور ، مرداد و شهریو9دوره هيجدهم، شماره  ،ضپژوهشی في-نامه علمیدو ماهبيماران مبتلاء به ميگرن. 

5939 ،025-052 (5484-51) 

(. تحليل بين فرهنگی  روابط بين وقایع 5939)عليرضا مرادی اميد شکری، محمد نقی فراهانی، رضا کرمی نوری،  

مجله علمی پژوهشی فرهنگی زندگی، استرس تحصيلی و بهزیستی ذهنی در ميان دانشجویان ایرانی و سوئدی. 

 (55-5484) وره هشتم، شماره اول، بهارد شناختی،پژوهش در سلامت روان

(. اثربخشی آموزش برنامه فرزند پروری مثبت به مادران بر افزایش توانایی 5939)عليرضا مرادی شيرین علائی فر،  

-5484) 15-45، 4، شماره 0دوره  شناسی شناختی،مجله علمی پژوهشی روان خواندن کودکان نارساخوان.

51 ) 

زاده، عباسعلی اللهياری، عباس پسندیده محمد علی مظاهری، صدیقه حنطوش ادی،، عليرضا مرفرشته حقيقت 

مجله نشريه جنين.  -آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی بر دلبستگی مادر(. تاثير برنامه آموزش مادری ذهن5939)

 49-99، 30، شماره04. دوره پرستاری ايران

(. مقایسه عملکرد حافظه فعال و حافظه آینده نگر در 5930هادی پرهون )سميه گليج، عليرضا مرادی، محمد حاتمی و  

های علوم مجله تازه افراد مبتلاء به وسواس شست و شو و وسواس وارسی با افراد مبتلاء به اختلال اضطراب فرا گير.

 (5-5481(  01-53، 4، 51شناختی، 

(.  بازیابی حافظه شرح حال، 5930و  جعفر ميرزایی ) هادی پرهون، وفا رحيمی، علی محمد ميرآقایی، عليرضا مرادی 

مجله علمی پژوهشی  (.PTSDارزیابی تروما و تعریف خود در افراد مبتلاء به اختلال استرس پس از سانحه )

 (1-5481) 118-135، 4، 53روانشناسی. 



ای بر عملکرد حافظه رایانههای (. تاثير آموزش بازی5930) عليرضا مرادی.چی، فریدون یاریاری، و ریحانه پاکت 

  93- 92، 553پی پيا 5سال سيزدهم، شماره  مجله تعليم و تربيت استثنايی آموزان نارساخوان.  بينایی دانش

(5481-4) 

(. مقایسه عملکرد افراد مبتلاء 5930جعفر حسنی، وفا رحيمی، و جعفر ميرزایی ) عليرضا مرادی،محمد ميرآقایی، علی 

ماهنامه علمی پژوهشی جبار با اختلال استرس پس از سانحه در حافظه کلامی و غير کلامی. به اختلال وسواس ا

 (3-5481)  52-43سال هفدهم، شماره اول،  -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

(.اثربخشی آموزش اختصاصی 5930، محمد حاتمی، هادی پرهون، و جعفر ميرزایی )عليرضا مرادیشيوا مشيرپناهی،  

شناسی فصلنامه روانهای شناختی بيماران مبتلاء به اختلال استرس پس از سانحه. ت بر کاهش آسيبکردن خاطرا

 (1-5481)  .01-54، 51، 4. نظامی

اميدواری روابط ساختاری بين (. 5930)عليرضا مرادی محسن احمدی طهور سلطانی، رضا کرمی نيا، حسن احدی،  

جهت گيری هدف تسلطی در خودکارآمدی و ت اجتماعی، های دلبستگی، ارزشمندی زندگی، حمایسبکبا 

 52 -5، 5، 4 ، دوره هفتم، شماره اول،شناختیفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روان دانشجویان،

(5481-1) 

(. نقش تشخيصی حافظه شرح حال، دلبستگی و هویت در 5930و عباس تولایی ) عليرضا مرادیمحبوبه اسماعيلی،  

 شناختی،محله پژوهش در سلامت رواناء به اختلال استرس پس از سانحه و اختلال اضطراب فرا گير. بيماران مبتل

4 ،9 ،55-45 (5481-3) 

گر مدیریت رفتار مالی در رابطه بين صفات (. نقش ميانجی5930)عليرضا مرادی پوران صورتی، محمد نقی فراهانی،  

دوره هفتم، شماره شناختی، ش در سلامت روانمجله علمی پژوهشی پژوهشخصيت و بهزیستی ذهنی، 

 (8-5481)چهارم، زمستان 

حال و (. حافظه شرح5930خانی )محمد ميرآقایی، نسيم ارزانی، سجاد حاتم، هادی پرهون، علیعليرضا مرادی 

های کاربردی نامه پژوهشفصلمثبت و خانواده این بيماران.  HIVکارکردهای اجرایی در افراد 

 .01-51(، 4، )4 ی.شناختروان

(. ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت 5930پروین کدیور، رضا کرمی نوری ) عليرضا مرادی،فرهاد کریمی،  

-5، 92سال دوم شماره فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت، های کلامی ریاضی. فراشناختی در حل مساله

01 

(. عملکرد شناختی و هيجانی همسران افراد مبتلاء به سرطان در 5935و آرش جنابيان )عليرضا مرادی سيما عالمی،  

 41 – 95، 5935. دوره ششم ، شماره اول ، بهار شناختیپژوهش در سلامت روانحين درمان و پس از درمان . 

(5485-5) 



هيجانی تأثير القای انگيختگی  (.5935) عليرضا مرادی سيد کاظم رسولزاده طباطبایی، مریم تاجيک اسمعيلی، 

فصلنامه علمی و پژوهشی فصلنامه پژوهش در سلامت . یادگيری بر تحکيم حافظه خوشایند پس از

 سلا( 1-5485)، دوره ششم، شماره دوّم شناختیروان

مقایسه درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت (.  5935، هادی پرهون، محمد حاتمی و کمال پرهون )عليرضا مرادی 

مجله پژوهش در کاهش شدت نشانه ها و افزایش کيفيت زندگی بيماران افسرده اساسی.  و درمان فراشناختی بر

 (4-5485) 11-41، 3، 1شناختی. سلامت روان

(. اثر توانبخشی شناختی به 5935) عليرضا مرادیمرتضی نظيفی، سيدکاظم رسول زاده طباطبایی، پرویز آزاد فلاح، و  

،  فصلنامه روان شناسی بالينیدکان نارسا توجه.وی پاسخ و زمان واکنش ککمک رایانه و دارو درمانگری در بازدار

 (3-5485) 88 – 83(،54) سال چهارم ، شماره اول 

مقایسه حافظه شرح حال در افراد تک (. 5935) ,حسنی جعفر,رضازاده مجيد,مرادی عليرضاعبدالهی مقدم مریم* 

تابستان  ،روان شناسی بالينیمجله علمی پژوهشی .  کتسابیزبانه و دو زبانه مبتلا به نشانگان نارسایی ایمنی ا

 (1-5935)  .4-5((:54)پياپی  0)4 ;5935

(. حمایت اجتماعی ادراک شده و 5935)عليرضا مرادی اميد شکری، محمد نقی فراهانی، رضا کرمی نوری و  

سال نهم؟ شماره  ،يرانیشناسان اشناسی تحولی: روانروانتنيدگی تحصيلی: نقش تفاوتهای جنسی و فرهنگی. 

94  ،549-515 (5485-1) 

ای بررسی مقایسه (. 5935) سقراط فقيه زاده عليرضا مرادی، هوشنگ دادگر، محمد رحيم شاهبداغی، فرزاد ویسی، 

مجله . طبيعی پایه دوم و سوم ابتدایی شهر تهران مهارتهای خواندن کودکان کاشت حلزون و کودکان با شنوایی

 ،3شماره ، 5 دوره ،انبخشی نوين ـ دانشکده توانبخشی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهرانعلمی پژوهشی تو

(5485-3) 

. بررسی عملکرد بيماران سرطانی مبتلاء به  (5935، علی فتحی آشتيانی )انياکرم مهيفه مرادی، رضايعلاحمد عبدی،  

PTSD    .53-55( 53) مجله علوم رفتاریدر تکاليف حافظه شرح حال   



(. تحليل عاملی آزمون فراشناختی حل 5935، پروین کدیور، رضا کرمی نوری )عليرضا مرادیکریمی،  فرهاد 

 193 -154، 44، شماره 5935. دوره یازدهم. زمستان شناختیمجله علوم روانهای کلامی ریاضی. مساله

اپ(.  بازیابی حافظه شرح و  جعفر ميرزایی )زیر چ، وفا رحيمی، جعفر حسنی  عليرضا مرادی علی محمد ميرآقایی، 

مجله علمی پژوهشی  (.PTSDحال، ارزیابی تروما و تعریف خود در افراد مبتلاء به اختلال استرس پس از سانحه )

 روانشناسی.

(. روایی عاملی و 5932، افروز غلامعلی، هومن حيدرعلی، شکری اميد )مرادی عليرضاکاکابرایی کيوان،  

زا در والدین کودکان عادی و استثنایی. های تنيدگیک.تاه فهرست مقابله با موقعيت گيری نسخهتغييرناپذیری اندازه

 (5-5481)   32-44(. 02) 4، شماره 1سال شناسی کاربردی، فصلنامه روان

(. توجه پایدار و بازداری 5932)عليرضا مرادی مرتضی نظيفی، سيدکاظم رسول زاده طباطبایی، پرویز آزاد فلاح، و  

 شناسی بالينی فصلنامه روان ودکان مبتلاء به نارسایی توجه /فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی. پاسخ در ک

 (1-5481) 51 – 11(، 52سال سوم، شماره دوم )

عملکرد حافظه (. 5932) نامغ مریم علی زاده رقيه, ميرزایی جعفر, آزادفلاح پرویز, ,مرادی عليرضا طاهری فاطمه, 

 ،تازه های علوم شناختی. (PTSDن نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه )شرح حال در فرزندا

 (4-5481) .55-15((:43)مسلسل  5)59

(. عملکرد بيماران مبتلاء به ایدز در 5932، حسين جباری، علی محمد ميرآقليی و هادی پرهون )عليرضا مرادی 

، 04. سال ششم، شماره شناسی(شناختی )روانروان های نوين درفصلنامه پژوهشکارکردهای اجرایی. 

 (3-5481)  549-519، 5932زمستان 

وری خانوادگی، هویت شخصی و (. کنش5932عليرضا مرای، و مهرناز شهرآرای ) ا.. فرزاد، ولیزهره مجدآبادی،  

 (1-5481) 051-024، 04، 4 شناسان ايرانی،روانشناسی تحولی: روان رفتار مشکل آفرین در نوجوانی.

(. هنجاریابی، روایی و اعتبار مقياس 5932محسن احمدی طهور سلطانی، رضا کرمی نيا، حسن احدی و عليرضا مرادی ) 

 (1-5481)  09-5، 1،5 شناسی بالينی.فصلنامه مطالعات روان های خاص در دانشجویان ایرانی.اميدواری حوزه

(. بررسی و مقایسه بهزیستی، سبکهای 5932)عليرضا مرادی  کيوان کاکابرایی، غلامعلی افروز، حيدرعلی هومن، 



مجله علمی پژوهشی پژوهش در ای و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان استثنایی و عادی، مقابله

 (3-5481) دوره پنجم، شماره سوم و چهارم،شناختی، سلامت روان

سازی رفتاری در درمان افسردگی و اثربخشی درمان فعال(. 5932و مژده خداپناه. )عليرضا مرادی مژگان خدا پناه،  

. دوره پنچم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان شناختیپژوهش در سلامت رواناضطراب زنان مبتلاء به چاقی. 

5932 (5481-8) 

صی و وری خانوادگی، هویت شخ(. کنش5932)عليرضا مرادی زهره مجدآبادی، ولی ا.. فرزاد، مهرناز شهرآرای و  

-024، 04سال هفتم، شماره  شناسی تحولی: روانشناسان ايرانی.فصلنامه روان رفتار مشکل آفرین در نوجوانی.

053   

(. رابطه بين الگوهای ارتباطی خانواده با منبع کنترل و 5932مهرزاد فراهتی، علی فتحی آشتيانی، و عليرضا مرادی ) 

   011-043(. 54پنچم، شماره سوم، )دوره ،مجله علوم رفتاری عزت نفس نوجوانان. 

(. مقایسه خود تعریفی افراد تک زبانه و دو زبانه سالم و مبتلاء به 5932)عليرضا مرادی مریم عبدالهی و  

HIV/AIDS .41 -94. 5914. دوره دوم،  شماره چهارم زمستان شناختیپژوهش در سلامت روان 

ی آن با (.  بررسی ميزان شيوع اعتياد به اینترنت و رابطه5913)عليرضا مرادی  زاده، مهرناز شهرآرای،ليلی قاسم 

 (5-5488).  1 3شماره فصلنامه تعليم وتربيت .  آموزان دبيرستانی شهر تهران .تنهایی و عزت نفس در دانش

کردهای (.  عملکرد افراد مبتلاء به چاقی در کار5913) ، مژده خداپناهسيمين وثوقعليرضا مرادی،  مژگان خداپناه، 

 (1-5488)  11-15(، 1)پياپی  5سال دوم، شماره  شناسی بالينی،مجله رواناجرایی )بازداری(. 

 -نقش سيستم های مغزی (. 5913) فرزاد ولی الهمرادی عليرضا, عبداله زاده جدی آیدا*,هاشمی نصرت آباد تورج, 

 (4-5488) . 41-94 ((:5)پياپی  0)0 ;5913تابستان روان شناسی بالينی  . رفتاری در پيش بينی سوء مصرف مواد

عملکرد حافظه بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از (. 5913) *,سليمی مليحه,فتحی آشتيانی علیمرادی عليرضا 

 (3-5488)  .045-053((:54)مسلسل  4)4 ;5913زمستان  مجله علوم رفتاری. سانحه ناشی از جنگ



ی یهای معناحال )اختصاصی بودن جنبه(. عملکرد حافظه شرح5913ان )يرممه اکياحمد عبدی، و فه رضا مرادی،يعل 

شناسی فصلنامه علمی علمی پژوهشی روان (.PTSDدادی( در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه )یو رو

 (1-5488) دانشگاه تبريز.

بررسی اثر حافظه فعال و (. 5913). شکری اميد فراهانی محمدنقی, مرادی عليرضا, اسدزاده حسن, طولابی سعيد, 

پژوهش های نوين روانشناختی )روانشناسی  .خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی در دانشجویان دختر و پسر

 (1-5488) .53-15(:51)1 ;5913تابستان  دانشگاه تبريز(

رفتاری در -ن شناختی(. اثر بخشی درما5913ندا علی بيگی و بهروز دولتشاهی. ) عليرضا مرادی،مرضيه سبحانی،  

شماره اول سال ، شناسی بالينیفصلنامه مطالعات روانکاهش علائم و بهبود عملکرد بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا. 

 (3-5488) .504 – 525اول ، 

(. رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در 5913) عليرضا مرادیاميد شکری، محمد نقی فراهانی، رضا کرمی نوری،  

رنجورخویی، استرس تحصيلی و رفتارهای سلامت در بين دانشجویان ایرانی و بين فرهنگی رابطه بين روانتحليل 

 (8-5488)  53 - 9. دوره چهارم، شماره سوم و چهارم، شناختیپژوهش در سلامت روان سوئدی.

ی خانواده و کمرویی در (. رابطه بين الگوهای ارتباط5913)عليرضا مرادی مهرزاد فراهتی، علی فتحی آشتيانی، و  

 – 41. 5913دوره چهارم ، شماره اول و دوم ، بهار و تابستان  شناختی،مجله پژوهش در سلامت رواننوجوانان .  

10 (5488-8) 

(. 5913) شيدفر فرزاد , محمودی کهریز بهرام , طاهری فاطمه , ميرزایی جعفر , مرادی عليرضا موسویان نرگس ,  

 ;انديشه و رفتار )روانشناسی کاربردی(  . اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش چاقی

4(55:)43-11. 

آزمون ساختار عاملی و ویژگی های  (. 5913) مرادی عليرضا فراهانی محمدنقی ,شکری اميد , کرمی نوری رضا ,  

 .019-044 ((:54)مسلسل  4)4 ;مجله علوم رفتاری. روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه استرس تحصيلی

عملکرد حافظه شرح حال (. 5913) ميرزایی جعفر عليزاده نوری رقيه, آزادفلاح پرویز, مرادی عليرضا,، مهطاهری فاط 

( )چکيده دهمين همایش پياپی ساليانه انجمن PTSDدر فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه )

 9)55 ;5913پایيز  ينی ايران )انديشه و رفتار(مجله روانپزشکی و روانشناسی بال. علمی روانپزشکان ایران(

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=128645&varStr=1;شكري%20اميد%20,%20كرمي%20نوري%20رضا%20,%20فراهاني%20محمدنقي%20,%20مرادي%20عليرضا;مجله%20علوم%20رفتاري;زمستان%201389;4;4%20(مسلسل%2014);277;283
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=128645&varStr=1;شكري%20اميد%20,%20كرمي%20نوري%20رضا%20,%20فراهاني%20محمدنقي%20,%20مرادي%20عليرضا;مجله%20علوم%20رفتاري;زمستان%201389;4;4%20(مسلسل%2014);277;283


  .951-951(:50)پياپی 

(. 5913) ,آزادفلاح پرویز,ميرزایی جعفر,علی زاده نوری رقيه,موسویان نرگسمرادی عليرضا طاهری فاطمه* 

فتار انديشه و ر .(PTSDعملکرد حافظه فعال در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه )

 .40-95(:51)1 ;5913زمستان )روانشناسی کاربردی( 

مجله (.  توجه انتخابی در بيماران تحت درمان نگهدارنده متادون. 5911) عليرضا مرادیافسانه عبيدی زادگان، و  

 (5-5488) علوم رفتاری

ویان دختر با علایم (.  عملکرد حافظه فعال در دانشج5911و عبدالجواد احمدی ) عليرضا مرادیولی ا.. رمضانی،  

 (1-5488) مجله علوم رفتاریافسردگی بالا و عادی.  

( . بازخورد مذهبی، حرمت خود و مسند 5911)، عليرضا مرادیسيد حسين سليمی، محمد باقر حبی، محمد مجدیان،  

 (4-5488) 514 -512/ زمستان، 00سال ششم/ شماره  -شناسان ايرانیشناسی تحولی: روانروانمهارگری. 

(.  وضعيت حافظه شرح حال در نوجوانان پسر 5911ا  رمضانی، فریدون یاریاری )ولی غم ،عليرضا مرادی، الهه بی 

افسرده، افسرده دارای سوء مصرف مواد و سالم. فضلنامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روان شناختی ، دوره سوم، 

 (3-5488) شماره سوم،

(.  5911حمد ميرآقایی، هادی پرهون، مریم فروغی، بنفشه مراد مند بدیعی)حسين جباری، علی معليرضا مرادی،  

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روان  بررسی عملکرد افراد مبتلاء به ایدز در حافظه شرح حال.

 (1-5488) ، دوره سوم، شماره چهارم،شناختی 

کرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و مقایسه عمل(. 5911) اکرميان فهيمهمرادی عليرضا,عبدی احمد*, 

 (1-5488) .50-19(:9)5 ;5911پایيز  روان شناسی بالينی .افراد بهنجار در حافظه شرح حال معنایی 

بررسی تاثير ساختار خانواده و (.  5911. )اکبری زردخانه سعيد,چراغی فرشته,فولادوند خدیجه، مرادی عليرضا 

 (3-5488) .120-414(:02)1 ;فصلنامه خانواده پژوهی.  شی دانشجویانحمایت اجتماعی در خودک

(. مقایسه اثر بخشی خود تنظيمی 5911، تورج هاشمی، ولی ا.. فرزاد، منصور بيرامی، هادی کرامتی )عليرضا مرادی 

 با نقص توجه. رفتار توجهی، خود تنظيمی رفتار انگيزشی و خود تنظيمی کلامی بر نشانه های اختلال بيش فعالی همراه

 (8-5488) فصلنامه علمی علمی پژوهشی دانشگاه تبريز



(. اثربخشی خانواده درمانی 5911سعيد اکبری زردخانه. ) عليرضا مرادی،زینب عباسی مکوند، رقيه موسوی،  

ال س دفاعی زنان و خانواده، –فصلنامه فرهنگی لجبازی.  –ساختاری در بهبود کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی 

 (8-5488) 500-521، بهار، 51پنجم، شماره 

(.  بررسی تحولی سيالی واژگان 5911، سعيد اکبری زردخانه، عليرضا غلامی )عليرضا مردیرضا کرمی نوری،  

 فصلنامه نوآوريهای آموزشی کلامی و مقوله ای در گفتار کودکان فارس زبان.

( مقایسه اثر 5911متی، منصور بيرامی، جواد کاووسيان )تورج هاشمی، ولی ا.. فرزاد، هادی کرا عليرضا مرادی،  

بخشی آموزش خود تنظيمی رفتار توجهی، خود تنطيمی رفتار انگيزشی، خود تعليمی کلامی بر عملکرد ریاضی و خود 

 پژوهش در سلامت روان شناختی ..ADHDکار آمدی تحصيلی کودکان مبتلاء به 

کننده درمان ران مصرفبررسی کارکردهای اجرایی در بيما  (.5911) عليرضا مرادی افسانه عبيدی زادگان، و  

 فصلنامه تازه های علوم شناختینگهدارنده متادون. 

(. بررسی تاثير ساختار خانواده و 5911، فرشته چراغی، سعيد اکبری زردخانه و خدیجه فولادوند )عليرضا مرادی 

 120-414، 02، 1ژوهی، مجله خانواده پحمایت اجتماغی در خودکشی دانشجویان. 

(. مقایسه عملکرد افراد مبتلاء به اختلال استرس پس از سانحه 5911علی فتحی آشتيانی ) عليرضا مرادی،احمد عبدی،  

 فصلنامه روان شناسی بالينی و افراد بهنجار در حافظه شرح حال معنایی. 

ی کودکان مبتلاء به اختلال نارسایی توجه / (. بررسی و مقایسه حافظه کار5911) عليرضا مرادی مرجان عليرضایی،   

 پژوهش در حيطه کودکان استثنائی مجلهبيش فعالی با کودکان عادی. 

ناشی از جنگ در    PTSD  (. بررسی عملکرد افراد مبتلاء به5911و فهيمه اکراميان ) عليرضا مرادیاحمد عبدی ،   

 پژوهش در سلامت روان شناختیحافظه شرح حال رویدادی. 

بررسی ویژگی های روان سنجی مقياس حافظه وکسلر )نسخه (.  5914) مرادی عليرضاو  روشن رسول، اعد اميدس 

 (5-5483) .42-14 ((:55)ویژه مقالات روان شناسی  95)51 ;دانشور رفتار . ( در دانشجویانWMS-IIIسوم 

راب صفت و موقعيت پرفشار بر (. مطالعه اثر اضط5914و فراهانی محمد نقی ) مرادی عليرضا،چراغی فرشته،  

 (1-5483) 90-01، ص  5، شماره 0دوره  .مجله علوم رفتاری کارآمدی پردازش و عملکرد حافظه فعال. 

(. اثر اضطراب و نحوه ارائه تکاليف بر کار آمدی 5914فرشته چراغی و محمد نقی فراهانی ) عليرضا مرادی، 



 (4-5483) علمی علمی پژوهشی دانشگاه تبريز فصلنامه پردازش و عملکرد  عناصر حافظه فعال. 

(.مقایسه 5914تورج هاشمی، ولی ا.. فرزاد، هادی کرامتی، منصور بيرامی، جواد کاووسيان ) عليرضا مرادی، 

اثربخشی آموزش خود تنظيمی رفتار توجهی، خودتنظيمی رفتار انگيزشی، خودتعليمی کلامی بر عملکرد ریاضی و 

کان مبتلاء به اختلال نقص توجه همراه با بيش فعالی. مجله پژوهشی پژوهش در سلامت خود کارآمدی تحصيلی کود

 (3-5483) روان شناختی، دوره دوم شماره اول.

(.  رابطه بين ادراک از محيط یادگيری ساختن 5914) عليرضا مرادیمحمد یمينی، پروین کدیور، ولی ا.. فرزاد،  

فصلنامه روان ميق به یادگيری و بازده ها یا پی آمدهای یادگيری.  گرای اجتماعی، سبکهای تفکر با رویکرد ع

 شناسی دانشگاه تبريز

ناشی از جنگ در حافظه  PTSD(. بررسی عملکرد افراد مبتلاء به 5914فهيمه اکراميان ) عليرضا مرادی، احمد عبدی، 

 (1-5483) اول. دوره دوم شمارهمجله پژوهشی پژوهش در سلامت روان شناختی، شرح حال رویدادی. 

(. اثر اضطراب و نحوه ارایه تکاليف بر کارآمدی پردازش 5914فرشته چراغی، محمد نقی فراهانی ) عليرضا مرادی، 

 (1-5483)و عملکرد عناصر حافظه فعال. فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز. 

(. بررسی تحول واژگان کلامی و 5914امی )سعيد اکبری زردخانه، عليرضا غل ، عليرضا مرادی،رضا کرمی نوری 

-5483)  52-43، 0شماره  52های علوم شناختی، سال فارس. تازه-فارس و کرد -ای در ک.دکان دوزبانه ترکمقوله

3) 

(. نقش تفاوتهای جنسيتی در سبکهای مقابله 5914، دانشورپور زهره، طرخان رضا علی )مرادی عليرضاشکری اميد،  

، 5. دوره سوم، شماره )دو فصلنامه انجمن روان شناسی ایران( مجله روان شنا سی معاصرت روانی. با استرس و سلام

15-55   (5483-8) 

مقایسه کارکرد اجرایی و شواهد عصب روانشناختی در اختلال (. 5915) ,غرایی بنفشهمرادی عليرضامولایی محمد*, 

 (5-5481) .545-595(:0)5 ;5915مستان زمجله علوم رفتاری  .وسواسی ـ اجباری و اضطراب فراگير

(. بررسی نرخ شيوع اعتياد به اینترنت در دختران و مقایسه 5915)مرادی عليرضا قاسم زاده ليلی، شهرآرای مهرناز و  

روان شناسی معاصر )دو دختران معتاد و غير معتاد به اینترنت در متغيرهای تنهائی، عزت نفس و مهارتهای احتماغی. 



 (1-5481)  42- 90،، 9، دوره دوم، شماره  جمن روان شناسی ايران(فصلنامه ان

( رابطه هوش هيجانی و منبع کنترل با سلامت روان 5915و یحيی زاده سليمان ) مرادی عليرضا،یاریاری فریدون،  

، 3دوره  فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات روان شناختی. شناختی در بين دانشجویان دانشگاه مازندران.

 (4-5481)  93-05، 5ره شما

(. بررسی اثربخشی 5915مهدوی سيد اسماعيل، فرزاد ولی الله، نوابی نژاد شکوه ) مرادی عليرضا،موسوی رقيه،  

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روان در بهبود اختلال اضطراب جدایی.  دیدگاه خانواده درمانی ساختاری

 (3-5481)  01-54،  0، شماره 9. دورهشناختی

(. بررسی تحولی حافظه آشکار و نا آشکار 5915)مرادی عليرضا ارع حسين ، فرزاد ولی ا.. ، عبدالهی حسين ، و ز 

 (1-5481)  995-909، 9، 49،. 5. سال نهم شماره فصلنامه تازه های علوم شناختیکودکان. 

تخابی در دختران با علائم ( . پردازش اطلاعات و توجه ان5915)، محسن دهقانی عليرضا مرادیثوره یوسفی اصل،  

 (1-5481) 95-01/ 9/ شماره 3، سال  های علوم شناختیتازهاختلالات خوردن. 

پژوهش (. تاثير روان درمانی بين فردی بر افسردگی نوجوانان: مطالعه موردی. 5914اميد شکری ) عليرضا مرادی، 

 (3-5481)  در سلامت روان شناختی

های ایرانی،  ( . الکسی تيميا و سبکهای ابراز هيجان در خرده فرهنگ5915)مهناز شاهقليان  ، عليرضا مرادی 

 (8-5481) 520 -15، 4، سال دوم، شماره شناسی دانشگاه تبريزپژوهشی روان -فصلنامه علمی

( . بررسی رابطه آلکسی تيميا با سبکهای ابراز هيجان و سلامت عمومی در 5915)مرادی عليرضا شاهقليان مهناز،  

 (8-5481) . سال اولفصلنامه روان شناسی دانشگاه تبريزجویان با خرده فرهنگهای مختلف. دانش

(. بررسی ميزان شيوع اعتياد به اینترنت و رابطه آن با تنهائی 5915)مرادی عليرضا قاسم زاده ليلی، شهرآرای مهرناز و  

 51-49، 5915، بهار 5، شماره 09. سال يتفصلنامه تعليم و تربو عزت نفس در دانش آموزان دبيرستانی شهر تهران. 

(5481-51) 

(. مقایسه تاثير تغيير حسی اطلاعات 5915)عليرضا مرادی حسين زارع ، ولی ا... فرزاد ، محمدحسين عبدالهی،  

فصلنامه  معمولی و آزمایشگاهی )واژگان پر بسامد و کم بسامد( بر عملکرد حافظه آشکار کودکان و بزرگسالان،

 9، سال روان شناسی



(. مقایسه تاثير تغيير حسی اطلاعات معمولی و 5915)مرادی عليرضا زارع حسين ، فرزاد ولی ا.. ، عبدالهی حسين ، و  

مجله علمی پژوهشی آزمایشگاهی )واژگان پر بسامد و کم بسامد( بر عملکرد حافظه آشکار کودکان و بزرگسالان. 

   995-909، 9، 49 روانشناسی.

(. تهيه ابزار ناميدن خودکار سریع و بررسی 5915، و جلالی شهره )مرادی عليرضابرخوردار اعظم، سليمانی زهرا،   

 دانشکده علوم پزشکی تهران، -مجله توانبخشی نوينروایی و پایایی آن در دانش آموزان پایه اول ابتدایی. 

 5-5، ص 9و  0، شماره 5دوره 

های ابراز هيجان و سلامت  رابطه آلکسی تيميا با سبک( . 5915ی )و کافی سيد موس مرادی عليرضا،شاهقليان مهناز،  

،  5915، پایيز 9سال سيزدهم، شماره  مجله روانپزشکی و روان شناسی بالينی ايران. ، عمومی در دانشجویان

091-043  

رهای توجهی، (. تاثير آموزش خودگردانی رفتا5915، فرزاد ولی ا.. و کاویانی حسين )مرادی عليرضاهاشمی تورج ،  

پژوهش خودگرانی رفتارهای انگيزشی و خود آموزی کلامی بر کاهش نشانه های اختلال نارسائی توجه /بيش فعالی. 

-503،  04پياپی  0. سال هفتم شماره (در حيطه کودکان استثنائی )فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنايی

514  

(. بررسی عوامل روانشناختی اقدام به خودکشی در 5911و پژومند عبدالکریم )مرادی عليرضا حسينایی علی ،  

-5481)   12-99،  0و  5، شماره 0دوره فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روان شناختی.دانشجویان ایرانی. 

5) 

اختلالات شخصيت و اقدام به خودکشی در دانشجویان.   (.5911و یار یاری فریدون )مرادی عليرضا حسينایی علی ،  

 (1-5481) 15-14،  9و  0. سال اول، شماره وان شناسی دانشگاه تبريزفصلنامه ر

تاثير آموزش مهارت های اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان   (.5911) .مرادی عليرضابيرامی منصور ،  

 (8-5831)  54-44، زمستان، 4. سال اول، شماره فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبريز  )مدل فلنر(.

-اثر بخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی  (.5914و شهرآرای مهرناز )مرادی عليرضا ی تبار اکرم ، احتشام  

 (3-5481)  995-909، 9، 94. مجله علمی پژوهشی روانشناسیکلامی بر سلامت عمومی و انگيزش تحصيلی. 



(. نقش صفات 5914ی اکبر )فرزاد ولی ا.، سنگری علی اکبر، غنائی زیبا و رضائمرادی عليرضا، شکری اميد،  

. سال فصلنامه تازه های علوم شناختیشحصيت و سبک های مقابله، در سلامت روانی دانشجویان: ارائه مدل علی 

 (5-5483)  91 -01هفتم، شماره اول ، 

د اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبو  (5914و مهدوی هرسينی سيد اسماعيل ) مرادی عليرضا،موسوی رقيه،  

مجله علمی پژوهشی عملکرد خانواده و تقویت رضایت زناشویی در خانواده های دارای کودکان مضطرب. 

 (1-5483)  خانواده پژوهی،

تاثير آموزش مهارت های اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان )مدل   (.5911) عليرضا مرادیمنصور بيرامی،  

     .4سال اول شماره  تی.شناخفصلنامه پژوهشهای نوين روان   (.فلنر

(. بررسی تاکستسکوپی علائم راهنمائی و رانندگی در افراد چپ دست. 5941)مرادی عليرضا  روزبهانی عباس و 

 (5-5438)  یک.  ، شمارهمجله تازه های علوم شناختی

مقایسه  :ADHDحافظه کلامی و بصری در (.  5915) مرادی عليرضا عليرضایی مطلق مرجان*,علاقبندراد جواد, 

  .95-05((:55)مسلسل  4)4 ;5915تازه های علوم شناختی زمستان .  کودکان تحت درمان و بدون درمان ریتالين

(5485-1) 

( بررسی رابطه ميان پنج عامل بزرگ شخصيت، 5914فرزاد ولی ا..، و شگری اميد )مرادی عليرضا، جعفرنژاد پروین،  

مجله روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران.   ویان کارشناسی.سبکهای مقابله ای و سلامت روانی در دانشج

  -4 49-15، بهار و تابستان.  5شماره 

( بررسی و مقایسه کارکرد خانواده و سيمای روانشناختی فرزندان 5914و کاوه منيژه )مرادی عليرضا کرامتی هادی،  

  41-15چهارم، سال  55شماره فصلنامه علمی پژوهشی نوآوريهای آموزشی. شاهد. 

رفتاری گروهی در کنترل بهينه قند خون و آشفتگی  –( اثر مداخله شناختی5910و حيدری، فریبا ) مرادی، عليرضا 

مجلٌه پژوهشهای روانی و تربيتی دانشگاه )مطالعه مقدماتی(.  5هيجانی کودکان و نوجوان، مبتلا به دیابت نوع 

 .تربيت معلٌم
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 کنفرانسهای داخلی  

(. ارائه 12-43کشور )ورودی  عليلو مجيد، و پيروی حميد. بررسی سلامت عمومی دانشجویان دانشگاهای ،مرادی عليرضا -5

  .5912م اسفند ماه شده در اولّين سمينار بهداشت روان دانشجویان. اولّ و دوّ 

مقایسه سلامت روانی دانشجویان موفق و ناموفق و ارتباط آن با  مرادی عليرضا. رسولی فاطمه، فراهانی محمد نقی، و  -0 

 .5912ویژگيهای جوعيت شناختی. (. ارائه شده در اولّين سمينار بهداشت روان دانشجویان. اولّ و دوّم اسفند ماه 

( در دانش آموزان مدارس  ( CSA. هنجار یابی مقدماتی آزمون تحليل سبکهای شناختیعليرضا مرادیبيگی عباس و  -9  

  -4 5910 -اصفهان -ارائه شده در اوليّن همایش بين المللی روانشناسی شناختی  متوسطه شهر تهران.

اضطراب اسپنس بين کودکان  (. استانداردسازی تست5914فرزاد ولی ا..، مهدوی اسماعيل )، مرادی عليرصا، موسوی رقيه -4

   5914اردیبهشت ماه  92-01دبستانی. کنگره پژوهشهای روانپزشکی و روانشناسی در ایران. تهران 

( بررسی نرخ شيوع ابتلاء به اینترنت در دختران دبيرستانی شهر تهران 5911) مرادی عليرضاقاسم زاده، ليلی، شهرآرای مهرناز،  -1

غير معتاد به اینترنت در متغيرهای تنهائی، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی. همایش زنان واینترنت در و مقایسه دختران معتاد و 

 ، تهران ، پژوهشگاه نيرو5911آبان  3-1هزاره سوم، دفتر امور زنان سپاه و مراکز امورزنان کشور. 

لعه وضعيت خواندن و نارسا خوانی در (. مطا5915) دکتر عليرضا مرادی سعيد اکبری زردخانه، دکتر رضا کرمی نوری و -5

دانش آموزان یک زبانه )تهرانی( و دو زبانه )تبریزی و سنندجی( دبستانی )مقایسه واژگان فارسی دانش آموزان دبستانی با واژگان 

معّلم  ، دانشگاه تربيت5915خرداد  9و 0استفاده شده در کتابهای درسی و غير درسی(. سومين کنگره نوروپسيکولوژی ایران. 

 تهران.



(. مطالعه وضعيت خواندن و نارسا خوانی در 5915و سعيد اکبری زردخانه )دکتر عليرضا مرادی دکتر رضا کرمی نوری و  -4

دانش آموزان یک زبانه )تهرانی( و دو زبانه )تبریزی و سنندجی( دبستانی )آماده سازی و هنجار یابی آزمون خواندن و 

 ، دانشگاه تربيت معّلم تهران.5915خرداد  9و 0نگره نوروپسيکولوژی ایران. (. سومين ک "نما"نارساخوانی 

نسخه سوم. سومين کنگره  -(. مقياس حافظه وکسلر5915و دکتر حسن روشن ) دکتر عليرضا مرادی اميد ساعد، -1 

 ، دانشگاه تربيت معّلم تهران.5915خرداد  9و 0نوروپسيکولوژی ایران. 

(. بررسی حافظه شرح حال و شواهد نوروپسيکولوژیک در 5915و دکتر بنفشه غرائی )ليرضا مرادی عمحمد مولایی، دکتر  -3 

، دانشگاه تربيت 5915خرداد  9و 0اجباری و اختلال اضطراب فراگير. سومين کنگره نوروپسيکولوژی ایران. -اختلال وسواسی

 معّلم تهران.

آیا  PTSD: (. عصب روان شناختی و 5915) دکتر عليرضا مرادی جعفر ميرزایی، غلامرضا کرمی، محمد رضا خدایی و -52 

PTSD  .5915خرداد  9و 0بر کارکردهای ساختاری و عملکردی مفز تاثير می گذارد؟ سومين کنگره نوروپسيکولوژی ایران ،

 دانشگاه تربيت معّلم تهران.

ررسی سوء گيری توّجه نسبت به محرکهای (. ب5915و دکتر محسن دهقانی )دکتر عليرضا مرادی ث.ره یوسفی اصل،  -55 

، 5915خرداد  9و 0سومين کنگره نوروپسيکولوژی ایران.   مربوط به غذا، شکل و وزن بدن در افراد مبتلاء به اختلالات خوردن.

 دانشگاه تربيت معّلم تهران.

50- ائی و شواهد نوروپسيکولوژیک در (. کارکردهای اجر5915و دکتر بنفشه غرائی ) دکتر عليرضا مرادیمحمد مولایی،  -50 

، دانشگاه تربيت 5915خرداد  9و 0اجباری و اختلال اضطراب فراگير. سومين کنگره نوروپسيکولوژی ایران. -اختلال وسواسی

 معّلم تهران

 

 مقالات زير چاپ

1- Moradi A. R; Abdi A.; Fathi-Ashtiani A.; Dalgleish T.; & Jobson (2012). Specificity 

of Semantic Autobiographical Information and Autobiographical Episodic Memory 

in Iranian Veterans with Posttraumatic Stress Disorder. Journal of Traumatic Stress  
2- Ali Beygi N.; Sobhani A.; Moradi A.R.; Mohamadkhani P.; & Dolatshahi B. (in 

press). The efficacy of Cognitive- Behavior Therapy in reducing symptoms and 

improving function for Patients with Schizophrenia 
3- Moradi A.R., Salimi M., & Fathi-Ashtiani A. (1991). Memory performance among 

Iranian Veterans with Posttraumatic Stress Disorder. Iranian Journal of Behavioral 

Sciences 

4- Moradi A.R., Begham E., Yaryari F., & Ramazani V. (1990). Autobiographical 

Memory through the depressed, depressed with substance abuse disorder and normal 

adolescents. Iranian Journal of research on Psychological Health 



5- Moradi A.R., Jabari H., MirAghaei A. M., & Parhon H. (1991). Autobiographical 

memory performance among people with AIDS/HIV. Iranian Journal of research 

on Psychological Health. 

6- Mousavian N. & Moradi A.R. (2011). The Effects of Mindfulness Based Cognitive 

Therapy on Obesity, Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. Vol. , 

No. . 

7- Taheri F., Moradi A.R., Azadfallah P., Mirzaei J., Alizadeh R., & Namegh M. 

(2011). Autobiographical memory performance of children and adolescents of war 

veterans with PTSD. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. Vol. ,  

No. . 

8- Taheri F., Moradi A.R., Azadfallah P., Mirzaei J., Alizadeh R., & Namegh M. 

(2011). Working Memory Performance of Children and Adolescents of War 

Veterans with PTSD. Journal of Cognitive Sciences. Vol. ,  No. . 

9- Begham E., Moradi A.R., Yaryari F., & Ramazani V. (in press). Over-generalability 

of Autobiographical Memory among young people with recovered substance used 

depression   

10-  

 

ترجمه -تاليفات  

 

رضا کرمی نوری و عليرشا مرادی، سازمان پژوهش و تاليف کتب (، 5959شناسی تربيتی ویژه مراکز تربيت معلم )روان -5

 درسی

(. رضا کرمی نوری و عليرضا مرادی ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه 5915آزمون خواندن و نارسا خوانی  ) -0

 خوارزمی

 تی، ستاد علوم و فناوریهای شناخ(5934استاندارد سازی و هنجار یابی آزمون حافظه رفتار یریور ميد ) -9

تشخيص و درمان اختلالات کودکان  -(  5910ویژگيهای شناختی کودکان و نوجوانان دارای اختلال،  عليرضا مرادی ) -4

 و نوجوانان، محمد خدایاری فرد

 

 

 



 

 

 
 

 


