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 5481تا 5483
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ابعاد شناختی اختلالات هيجانی ،اضطراب ،افسردگی ،اختلال استرس پس از سانحه ،و…
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بازتوانی شناختی
سلامت و سالمندی
حافظه و اختلالات آن

جوايز
5481 پژوهشگر برگزيده کشوری وزارت علوم تحقيقات و فناوری سال
5483 استاد نمونه دانشگاه خوارزمی سال
5481 پژوهشگر برتر استان البرز
5484 پژوهشگر برگزيده دانشگاه خوارزمی سال
5483 پژوهشگر نمونه سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی البرز سال
5481 پژوهشگر برتر دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی سال
5481 مدير ستادی نمونه حوزه خدمات مشاورهای برگزيده سازمان ملی جوانان سال
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اختلال افسردگی اساسی در تکاليف حافظه کاذب .مجله روانشناسی)3-5483( 595-500 .)0( 53 ،
احمد ابراهيمی خيرآبادی ،جعفر حسنی ،عليرضا مرادی ( .)5934اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در مؤلفه های
سوگيری توجه در اختلال اضطراب فراگير :مطالعه تک آزمودنی .مجله علوم رفتاری  .دوره  ،3شماره )1-5483( 0
فرشيد عليپور ،عليرضا مرادی ،جعفر حسنی ( .)5934اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرایی و حافظه
شرح حال در افراد دارای اعتياد به مواد محرک .فصلنامه اعتياد پژوهی سوء مصرف مواد ،سال نهم ،شماره ،91

()1-5483
سميرا ارم ،جعفر حسنی ،عليرضا مرادی ( .)5934مقایسه راهيردهای نظمجویی فرایندی هيجان در بيماران عروق

کرونر قلب ،دریافت کنندگان دفيبریلاتور داخل قلبی و افراد بهنجار .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
زنجان ،دوره  ،04شماره )3-5483( ،41-93 ،524
فرهاد کریمی ،عليرضا مرادی ،پروین کدیور ،رضا کرمی نوری ( .)5934پيش بينی عملکرد دانشآموزان در حل
مسالههای کلامی ریاضی با توجه به متغييرهای شناختی .فصلنامه تعليم و تربيت ،سال یک ،شماره 44-59 ،5
مصطفی احدی ،عليرضا مرادی ،جعفر حسنی ( .)5939بررسی شرح حال در نوجوانان مهاجر مبتلاء به اختلال استرس

پس از سانحه .انديشه و رفتار ،دوره نهم ،شماره )5-5484( ،94
محمود منصوری ،عليرضا مرادی ،جعفر حسنی ،آذر غفاری ( . )5939شيوع ناگویی خلقی و رابطه آن با متغيرهای
جمعيت شناختی در ميان دانشجویان .نشريه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز ،دوره  ،9شماره ،9
)1-5484( 542-599
الميرا آریانا ،عليرضا مرادی ،محمد حاتمی .)5939( .اثر بخشی درمان ترکيبی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت و
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بيماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی .مجله روانشناسی بالينی ،سال
ششم ،شماره ( 5پياپی  ،)05بهار )4-5484( 03-51 ،
عليرضا مرادی ،هادی پرهون ،عليمحمد ميرآقایی ،نسيم ارزانی ،سجتد حاتم خانی .)5939( .حافظه شرح خال و

کارکردهای اجرایی در افراد  HIVمثبت و خانواده این بيماران .فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی
13-49 ،)5(1
فاطمه رمضانزاده ،عليرضا مرادی ،شهرام محمدخانی ( .)5939اثربخشی آموزش مهارتهای تنظيم هيجانی در
کارکردهای اجرایی و راهبردهای تنظيم هيجانی در نوجوانان در معرض خطر .فصلنامه روانشناسی شناختی .دوره
 ،0شماره )3-5484( 0
پانتهآ خسروی ،عليرضا مرادی ،آرش جنابيان .)5939( .بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشياری ذهن بر
کاهش نشانه های استرس پس از سانحه و افزایش حافظه شرح حال اختصاصی در درمان شدگان سرطان پستان.
فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی .سال پنجم ،شماره  ،51تابستان )1-5484( 15- 59 ،39
عليرضا مرادی ،علی حيدری ،محمد حسين عبداللهی ،وفا رحيمی موقر ،هادی پرهون ،یزدان نادری (.)5939
عملکرد افراد مبتلاء به اختلال استرس پس از سانحه در تکليف حافظه کاذب .فصلنامه تازههای علوم شناختی،9 ،55 .
)1-5484( 09-50
عليرضا مرادی ،هادی پرهون ،عليمحمد ميرآقایی ،نسيم ارزانی ،سجاد حاتمخانی ( .)5939حافظه شرح حال و

کارکردهای اجرایی در افراد  HIVمثبت و خانواده این بيماران .فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی-49 ،1 ،5 ،
)3-5484( 13
هادی پرهون ،عليرضا مرادی ،محمد حاتمی ،شيوا مشير پناهی ( .)5939اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه
مدت بر کاهش علایم افسردگی و افزایش کيفيت زندگی بيماران افسرده اساسی .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی.
شماره چهاردهم ،سال چهارم)8-5484( 50-45 ،
سميه گليج ،عليرضا مرادی ،هادی پرهون ( .)5939مقایسه عملکرد افراد مبتلاء به وسواس شستشو و وسواس وارسی با
افراد مبتلاء به اختلال اضطراب فراگير در حافظه شرح حال .مجله علوم رفتاری ،دوره  ،1شماره -5484( 050-021 ،9
)8
زهرا گلی ،محمد علی اصغری مقدم ،عليرضا مرادی ( .)5939تاثير آزمایشی القای خلق و استرس بر شدت درد
بيماران مبتلاء به ميگرن .دو ماهنامه علمی-پژوهشی فيض ،دوره هيجدهم ،شماره  ،9مرداد و شهریور و شهریور
)51-5484( 052-025 ،5939
اميد شکری ،محمد نقی فراهانی ،رضا کرمی نوری ،عليرضا مرادی ( .)5939تحليل بين فرهنگی روابط بين وقایع

فرهنگی زندگی ،استرس تحصيلی و بهزیستی ذهنی در ميان دانشجویان ایرانی و سوئدی .مجله علمی پژوهشی
پژوهش در سلامت روانشناختی ،دوره هشتم ،شماره اول ،بهار ()55-5484
شيرین علائی فر ،عليرضا مرادی ( .) 5939اثربخشی آموزش برنامه فرزند پروری مثبت به مادران بر افزایش توانایی
خواندن کودکان نارساخوان .مجله علمی پژوهشی روانشناسی شناختی ،دوره  ،0شماره -5484( 15-45 ،4
)51
فرشته حقيقت ،عليرضا مرادی ،محمد علی مظاهری ،صدیقه حنطوشزاده ،عباسعلی اللهياری ،عباس پسندیده

( .)5939تاثير برنامه آموزش مادری ذهنآگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی بر دلبستگی مادر -جنين .مجله نشريه
پرستاری ايران .دوره  ،04شماره49-99 ،30
سميه گليج ،عليرضا مرادی ،محمد حاتمی و هادی پرهون ( .)5930مقایسه عملکرد حافظه فعال و حافظه آینده نگر در

افراد مبتلاء به وسواس شست و شو و وسواس وارسی با افراد مبتلاء به اختلال اضطراب فرا گير .مجله تازههای علوم
شناختی)5-5481 ) 01-53 ،4 ،51 ،
عليرضا مرادی ،وفا رحيمی ،علی محمد ميرآقایی ،هادی پرهون و جعفر ميرزایی ( .)5930بازیابی حافظه شرح حال،
ارزیابی تروما و تعریف خود در افراد مبتلاء به اختلال استرس پس از سانحه ( .)PTSDمجله علمی پژوهشی
روانشناسی)1-5481( 118-135 ،4 ،53 .

ریحانه پاکتچی ،فریدون یاریاری ،و عليرضا مرادی .)5930( .تاثير آموزش بازیهای رایانهای بر عملکرد حافظه
بينایی دانشآموزان نارساخوان .مجله تعليم و تربيت استثنايی سال سيزدهم ،شماره  5پياپی 93- 92 ،553
()4-5481
علیمحمد ميرآقایی ،عليرضا مرادی ،جعفر حسنی ،وفا رحيمی ،و جعفر ميرزایی ( .)5930مقایسه عملکرد افراد مبتلاء

به اختلال وسواس اجبار با اختلال استرس پس از سانحه در حافظه کلامی و غير کلامی .ماهنامه علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -سال هفدهم ،شماره اول)3-5481( 52-43 ،
شيوا مشيرپناهی ،عليرضا مرادی ،محمد حاتمی ،هادی پرهون ،و جعفر ميرزایی (.)5930اثربخشی آموزش اختصاصی

کردن خاطرات بر کاهش آسيبهای شناختی بيماران مبتلاء به اختلال استرس پس از سانحه .فصلنامه روانشناسی
نظامی)1-5481( .01-54 ،51 ،4 .
محسن احمدی طهور سلطانی ،رضا کرمی نيا ،حسن احدی ،عليرضا مرادی ( .)5930روابط ساختاری بين اميدواری
با سبکهای دلبستگی ،ارزشمندی زندگی ،حمایت اجتماعی ،خودکارآمدی و جهت گيری هدف تسلطی در
دانشجویان ،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی ،دوره هفتم ،شماره اول52 -5 ،5 ،4 ،
()1-5481
محبوبه اسماعيلی ،عليرضا مرادی و عباس تولایی ( .)5930نقش تشخيصی حافظه شرح حال ،دلبستگی و هویت در

بيماران مبتلاء به اختلال استرس پس از سانحه و اختلال اضطراب فرا گير .محله پژوهش در سلامت روانشناختی،
)3-5481( 45-55 ،9 ،4
پوران صورتی ،محمد نقی فراهانی ،عليرضا مرادی ( .)5930نقش ميانجیگر مدیریت رفتار مالی در رابطه بين صفات
شخصيت و بهزیستی ذهنی ،مجله علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی ،دوره هفتم ،شماره

چهارم ،زمستان ()8-5481
عليرضا مرادی ،هادی پرهون ،علیمحمد ميرآقایی ،نسيم ارزانی ،سجاد حاتمخانی ( .)5930حافظه شرححال و

کارکردهای اجرایی در افراد  HIVمثبت و خانواده این بيماران .فصلنامه پژوهشهای کاربردی
روانشناختی.01-51 ،)4( ،4 .
فرهاد کریمی ،عليرضا مرادی ،پروین کدیور ،رضا کرمی نوری ( .)5930ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت
فراشناختی در حل مسالههای کلامی ریاضی .فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت ،سال دوم شماره -5 ،92
01
سيما عالمی ،عليرضا مرادی و آرش جنابيان ( .)5935عملکرد شناختی و هيجانی همسران افراد مبتلاء به سرطان در
حين درمان و پس از درمان  .پژوهش در سلامت روانشناختی .دوره ششم  ،شماره اول  ،بهار 41 – 95 ،5935
()5-5485

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

خوشایند پس از یادگيری بر تحکيم حافظه .فصلنامه علمی و پژوهشی فصلنامه پژوهش در سلامت
روانشناختی ،دوره ششم ،شماره دوّم ( )1-5485سلا
عليرضا مرادی ،هادی پرهون ،محمد حاتمی و کمال پرهون ( .)5935مقایسه درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت
و درمان فراشناختی بر کاهش شدت نشانه ها و افزایش کيفيت زندگی بيماران افسرده اساسی .مجله پژوهش در
سلامت روانشناختی)4-5485( 11-41 ،3 ،1 .
مرتضی نظيفی ،سيدکاظم رسول زاده طباطبایی ،پرویز آزاد فلاح ،و عليرضا مرادی ( .)5935اثر توانبخشی شناختی به
کمک رایانه و دارو درمانگری در بازداری پاسخ و زمان واکنش کودکان نارسا توجه.فصلنامه روان شناسی بالينی،
سال چهارم  ،شماره اول ()3-5485( 88 – 83،)54
عبدالهی مقدم مریم*,مرادی عليرضا,حسنی جعفر,رضازاده مجيد ( .)5935مقایسه حافظه شرح حال در افراد تک
زبانه و دو زبانه مبتلا به نشانگان نارسایی ایمنی اکتسابی  .مجله علمی پژوهشی روان شناسی بالينی ،تابستان
( 0(4 ;5935پياپی )1-5935( .4-5:))54
اميد شکری ،محمد نقی فراهانی ،رضا کرمی نوری و عليرضا مرادی ( .)5935حمایت اجتماعی ادراک شده و
تنيدگی تحصيلی :نقش تفاوتهای جنسی و فرهنگی .روانشناسی تحولی :روانشناسان ايرانی ،سال نهم؟ شماره
)1-5485( 515-549 ، 94
فرزاد ویسی ،محمد رحيم شاهبداغی ،هوشنگ دادگر ،عليرضا مرادی ،سقراط فقيه زاده ( .)5935بررسی مقایسهای

مهارتهای خواندن کودکان کاشت حلزون و کودکان با شنوایی طبيعی پایه دوم و سوم ابتدایی شهر تهران .مجله
علمی پژوهشی توانبخشی نوين ـ دانشکده توانبخشی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دوره  ،5شماره ،3
()3-5485
احمد عبدی ،عليرضا مرادی ،فهيمه اکرميان ،علی فتحی آشتيانی ( . )5935بررسی عملکرد بيماران سرطانی مبتلاء به
 PTSDدر تکاليف حافظه شرح حال .مجله علوم رفتاری (53-55 )53

فرهاد کریمی ،عليرضا مرادی ،پروین کدیور ،رضا کرمی نوری ( .)5935تحليل عاملی آزمون فراشناختی حل
مسالههای کلامی ریاضی .مجله علوم روانشناختی .دوره یازدهم .زمستان  ،5935شماره 193 -154 ،44
علی محمد ميرآقایی ،عليرضا مرادی ،وفا رحيمی ،جعفر حسنی و جعفر ميرزایی (زیر چاپ) .بازیابی حافظه شرح
حال ،ارزیابی تروما و تعریف خود در افراد مبتلاء به اختلال استرس پس از سانحه ( .)PTSDمجله علمی پژوهشی
روانشناسی.
کاکابرایی کيوان ،مرادی عليرضا ،افروز غلامعلی ،هومن حيدرعلی ،شکری اميد ( .)5932روایی عاملی و
تغييرناپذیری اندازهگيری نسخه ک.تاه فهرست مقابله با موقعيتهای تنيدگیزا در والدین کودکان عادی و استثنایی.
فصلنامه روانشناسی کاربردی ،سال  ،1شماره )5-5481( 32-44 .)02( 4
مرتضی نظيفی ،سيدکاظم رسول زاده طباطبایی ،پرویز آزاد فلاح ،و عليرضا مرادی ( .)5932توجه پایدار و بازداری
پاسخ در کودکان مبتلاء به نارسایی توجه /فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی .فصلنامه روانشناسی بالينی
سال سوم ،شماره دوم ()1-5481( 51 – 11 ،)52
طاهری فاطمه ,مرادی عليرضا ,آزادفلاح پرویز ,ميرزایی جعفر ,علی زاده رقيه ,نامغ مریم ( .)5932عملکرد حافظه
شرح حال در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ( .)PTSDتازه های علوم شناختی،
( 5(59مسلسل )4-5481( .55-15:))43
عليرضا مرادی ،حسين جباری ،علی محمد ميرآقليی و هادی پرهون ( .)5932عملکرد بيماران مبتلاء به ایدز در
کارکردهای اجرایی .فصلنامه پژوهشهای نوين در روانشناختی (روانشناسی) .سال ششم ،شماره ،04
زمستان )3-5481( 549-519 ،5932
زهره مجدآبادی ،ولیا ..فرزاد ،عليرضا مرای ،و مهرناز شهرآرای ( .)5932کنشوری خانوادگی ،هویت شخصی و
رفتار مشکل آفرین در نوجوانی .روانشناسی تحولی :روانشناسان ايرانی)1-5481( 051-024 ،04 ،4 ،
محسن احمدی طهور سلطانی ،رضا کرمی نيا ،حسن احدی و عليرضا مرادی ( .)5932هنجاریابی ،روایی و اعتبار مقياس
اميدواری حوزههای خاص در دانشجویان ایرانی .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی)1-5481( 09-5 ،1،5 .
کيوان کاکابرایی ،غلامعلی افروز ،حيدرعلی هومن ،عليرضا مرادی ( .)5932بررسی و مقایسه بهزیستی ،سبکهای

مقابلهای و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان استثنایی و عادی ،مجله علمی پژوهشی پژوهش در
سلامت روانشناختی ،دوره پنجم ،شماره سوم و چهارم)3-5481( ،
مژگان خدا پناه ،عليرضا مرادی و مژده خداپناه .)5932( .اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری در درمان افسردگی و
اضطراب زنان مبتلاء به چاقی .پژوهش در سلامت روانشناختی .دوره پنچم ،شماره اول و دوم ،بهار و تابستان

)8-5481( 5932
زهره مجدآبادی ،ولی ا ..فرزاد ،مهرناز شهرآرای و عليرضا مرادی ( .)5932کنشوری خانوادگی ،هویت شخصی و
رفتار مشکل آفرین در نوجوانی .فصلنامه روانشناسی تحولی :روانشناسان ايرانی .سال هفتم ،شماره -024 ،04
053
مهرزاد فراهتی ،علی فتحی آشتيانی ،و عليرضا مرادی ( .)5932رابطه بين الگوهای ارتباطی خانواده با منبع کنترل و
عزت نفس نوجوانان .مجله علوم رفتاری ،دوره پنچم ،شماره سوم011-043 .)54( ،
مریم عبدالهی و عليرضا مرادی ( .)5932مقایسه خود تعریفی افراد تک زبانه و دو زبانه سالم و مبتلاء به
 .HIV/AIDSپژوهش در سلامت روانشناختی .دوره دوم ،شماره چهارم زمستان 41 -94 .5914
ليلی قاسمزاده ،مهرناز شهرآرای ،عليرضا مرادی ( .)5913بررسی ميزان شيوع اعتياد به اینترنت و رابطهی آن با

تنهایی و عزت نفس در دانشآموزان دبيرستانی شهر تهران  .فصلنامه تعليم وتربيت  .شماره )5-5488( . 1 3
مژگان خداپناه ،عليرضا مرادی ،سيمين وثوق ،مژده خداپناه ( .)5913عملکرد افراد مبتلاء به چاقی در کارکردهای

اجرایی (بازداری) .مجله روانشناسی بالينی ،سال دوم ،شماره ( 5پياپی )1-5488( 11-15 ،)1
عبداله زاده جدی آیدا*,هاشمی نصرت آباد تورج ,مرادی عليرضا,فرزاد ولی اله ( .)5913نقش سيستم های مغزی -
رفتاری در پيش بينی سوء مصرف مواد .روان شناسی بالينی تابستان ( 0(0 ;5913پياپی )4-5488( .41-94 :))5
مرادی عليرضا*,سليمی مليحه,فتحی آشتيانی علی ( .)5913عملکرد حافظه بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از
سانحه ناشی از جنگ .مجله علوم رفتاری زمستان ( 4(4 ;5913مسلسل )3-5488( .045-053:))54

عليرضا مرادی ،احمد عبدی ،و فهيمه اکرميان ( .)5913عملکرد حافظه شرححال (اختصاصی بودن جنبههای معنایی
و رویدادی) در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ( .)PTSDفصلنامه علمی علمی پژوهشی روانشناسی
دانشگاه تبريز)1-5488( .
طولابی سعيد ,اسدزاده حسن ,مرادی عليرضا ,فراهانی محمدنقی ,شکری اميد .)5913( .بررسی اثر حافظه فعال و

خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی در دانشجویان دختر و پسر .پژوهش های نوين روانشناختی (روانشناسی
دانشگاه تبريز) تابستان )1-5488( .53-15:)51(1 ;5913
مرضيه سبحانی ،عليرضا مرادی ،ندا علی بيگی و بهروز دولتشاهی .)5913( .اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری در
کاهش علائم و بهبود عملکرد بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی ،شماره اول سال
اول )3-5488( .504 – 525 ،
اميد شکری ،محمد نقی فراهانی ،رضا کرمی نوری ،عليرضا مرادی ( .)5913رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در
تحليل بين فرهنگی رابطه بين روانرنجورخویی ،استرس تحصيلی و رفتارهای سلامت در بين دانشجویان ایرانی و

سوئدی .پژوهش در سلامت روانشناختی .دوره چهارم ،شماره سوم و چهارم)8-5488( 53 - 9 ،
مهرزاد فراهتی ،علی فتحی آشتيانی ،و عليرضا مرادی ( .)5913رابطه بين الگوهای ارتباطی خانواده و کمرویی در
نوجوانان  .مجله پژوهش در سلامت روانشناختی ،دوره چهارم  ،شماره اول و دوم  ،بهار و تابستان – 41 .5913

)8-5488( 10
موسویان نرگس  ,مرادی عليرضا  ,ميرزایی جعفر  ,شيدفر فرزاد  ,محمودی کهریز بهرام  ,طاهری فاطمه (.)5913
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش چاقی .انديشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) ;
.11-43:)55(4
شکری اميد  ,کرمی نوری رضا  ,فراهانی محمدنقی  ,مرادی عليرضا ( .)5913آزمون ساختار عاملی و ویژگی های
روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه استرس تحصيلی .مجله علوم رفتاری; ( 4(4مسلسل .019-044 :))54
طاهری فاطمه ،مرادی عليرضا ,آزادفلاح پرویز ,عليزاده نوری رقيه ,ميرزایی جعفر ( .)5913عملکرد حافظه شرح حال
در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (( )PTSDچکيده دهمين همایش پياپی ساليانه انجمن
علمی روانپزشکان ایران) .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالينی ايران (انديشه و رفتار) پایيز 9(55 ;5913

(پياپی .951-951:)50
طاهری فاطمه* مرادی عليرضا,آزادفلاح پرویز,ميرزایی جعفر,علی زاده نوری رقيه,موسویان نرگس (.)5913

عملکرد حافظه فعال در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ( .)PTSDانديشه و رفتار
(روانشناسی کاربردی) زمستان .40-95:)51(1 ;5913
افسانه عبيدی زادگان ،و عليرضا مرادی ( .)5911توجه انتخابی در بيماران تحت درمان نگهدارنده متادون .مجله
علوم رفتاری ()5-5488
ولی ا ..رمضانی ،عليرضا مرادی و عبدالجواد احمدی ( .)5911عملکرد حافظه فعال در دانشجویان دختر با علایم
افسردگی بالا و عادی .مجله علوم رفتاری ()1-5488
محمد مجدیان ،سيد حسين سليمی ،محمد باقر حبی ،عليرضا مرادی . )5911( ،بازخورد مذهبی ،حرمت خود و مسند
مهارگری .روانشناسی تحولی :روانشناسان ايرانی -سال ششم /شماره  /00زمستان)4-5488( 514 -512 ،
عليرضا مرادی ،الهه بیغم  ،ولیا رمضانی ،فریدون یاریاری ( .)5911وضعيت حافظه شرح حال در نوجوانان پسر
افسرده ،افسرده دارای سوء مصرف مواد و سالم .فضلنامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روان شناختی  ،دوره سوم،
شماره سوم)3-5488( ،
عليرضا مرادی ،حسين جباری ،علی محمد ميرآقایی ،هادی پرهون ،مریم فروغی ،بنفشه مراد مند بدیعی(.)5911

بررسی عملکرد افراد مبتلاء به ایدز در حافظه شرح حال .فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روان
شناختی  ،دوره سوم ،شماره چهارم)1-5488( ،
عبدی احمد*,مرادی عليرضا,اکرميان فهيمه ( .)5911مقایسه عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و
افراد بهنجار در حافظه شرح حال معنایی  .روان شناسی بالينی پایيز )1-5488( .50-19:)9(5 ;5911
مرادی عليرضا ،اکبری زردخانه سعيد,چراغی فرشته,فولادوند خدیجه .)5911( .بررسی تاثير ساختار خانواده و
حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان  .فصلنامه خانواده پژوهی; )3-5488( .120-414:)02(1
عليرضا مرادی ،تورج هاشمی ،ولی ا ..فرزاد ،منصور بيرامی ،هادی کرامتی ( .)5911مقایسه اثر بخشی خود تنظيمی
رفتار توجهی ،خود تنظيمی رفتار انگيزشی و خود تنظيمی کلامی بر نشانه های اختلال بيش فعالی همراه با نقص توجه.
فصلنامه علمی علمی پژوهشی دانشگاه تبريز ()8-5488

زینب عباسی مکوند ،رقيه موسوی ،عليرضا مرادی ،سعيد اکبری زردخانه .)5911( .اثربخشی خانواده درمانی
ساختاری در بهبود کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی – لجبازی .فصلنامه فرهنگی – دفاعی زنان و خانواده ،سال
پنجم ،شماره  ،51بهار)8-5488( 500-521 ،
رضا کرمی نوری ،عليرضا مردی ،سعيد اکبری زردخانه ،عليرضا غلامی ( .)5911بررسی تحولی سيالی واژگان
کلامی و مقوله ای در گفتار کودکان فارس زبان .فصلنامه نوآوريهای آموزشی
عليرضا مرادی ،تورج هاشمی ،ولی ا ..فرزاد ،هادی کرامتی ،منصور بيرامی ،جواد کاووسيان ( )5911مقایسه اثر
بخشی آموزش خود تنظيمی رفتار توجهی ،خود تنطيمی رفتار انگيزشی ،خود تعليمی کلامی بر عملکرد ریاضی و خود

کار آمدی تحصيلی کودکان مبتلاء به  ..ADHDپژوهش در سلامت روان شناختی
افسانه عبيدی زادگان ،و عليرضا مرادی ( .)5911بررسی کارکردهای اجرایی در بيماران مصرفکننده درمان
نگهدارنده متادون .فصلنامه تازه های علوم شناختی
عليرضا مرادی ،فرشته چراغی ،سعيد اکبری زردخانه و خدیجه فولادوند ( .)5911بررسی تاثير ساختار خانواده و
حمایت اجتماغی در خودکشی دانشجویان .مجله خانواده پژوهی120-414 ،02 ،1 ،
احمد عبدی ،عليرضا مرادی ،علی فتحی آشتيانی ( .)5911مقایسه عملکرد افراد مبتلاء به اختلال استرس پس از سانحه

و افراد بهنجار در حافظه شرح حال معنایی .فصلنامه روان شناسی بالينی
مرجان عليرضایی ،عليرضا مرادی ( .)5911بررسی و مقایسه حافظه کاری کودکان مبتلاء به اختلال نارسایی توجه /

بيش فعالی با کودکان عادی .مجله پژوهش در حيطه کودکان استثنائی
احمد عبدی  ،عليرضا مرادی و فهيمه اکراميان ( .)5911بررسی عملکرد افراد مبتلاء به  PTSDناشی از جنگ در

حافظه شرح حال رویدادی .پژوهش در سلامت روان شناختی
ساعد اميد ،روشن رسول و مرادی عليرضا ( .)5914بررسی ویژگی های روان سنجی مقياس حافظه وکسلر (نسخه
سوم  )WMS-IIIدر دانشجویان .دانشور رفتار ; ( 95(51ویژه مقالات روان شناسی )5-5483( .42-14 :))55
چراغی فرشته ،مرادی عليرضا ،و فراهانی محمد نقی ( .)5914مطالعه اثر اضطراب صفت و موقعيت پرفشار بر
کارآمدی پردازش و عملکرد حافظه فعال .مجله علوم رفتاری  .دوره  ،0شماره  ، 5ص )1-5483( 90-01
عليرضا مرادی ،فرشته چراغی و محمد نقی فراهانی ( .)5914اثر اضطراب و نحوه ارائه تکاليف بر کار آمدی

پردازش و عملکرد عناصر حافظه فعال .فصلنامه علمی علمی پژوهشی دانشگاه تبريز ()4-5483
عليرضا مرادی ،تورج هاشمی ،ولی ا ..فرزاد ،هادی کرامتی ،منصور بيرامی ،جواد کاووسيان (.)5914مقایسه
اثربخشی آموزش خود تنظيمی رفتار توجهی ،خودتنظيمی رفتار انگيزشی ،خودتعليمی کلامی بر عملکرد ریاضی و
خود کارآمدی تحصيلی کودکان مبتلاء به اختلال نقص توجه همراه با بيش فعالی .مجله پژوهشی پژوهش در سلامت
روان شناختی ،دوره دوم شماره اول)3-5483( .
محمد یمينی ،پروین کدیور ،ولی ا ..فرزاد ،عليرضا مرادی ( .)5914رابطه بين ادراک از محيط یادگيری ساختن

گرای اجتماعی ،سبکهای تفکر با رویکرد عميق به یادگيری و بازده ها یا پی آمدهای یادگيری .فصلنامه روان
شناسی دانشگاه تبريز
احمد عبدی ،عليرضا مرادی ،فهيمه اکراميان ( .)5914بررسی عملکرد افراد مبتلاء به  PTSDناشی از جنگ در حافظه
شرح حال رویدادی .مجله پژوهشی پژوهش در سلامت روان شناختی ،دوره دوم شماره اول)1-5483( .
عليرضا مرادی ،فرشته چراغی ،محمد نقی فراهانی ( .)5914اثر اضطراب و نحوه ارایه تکاليف بر کارآمدی پردازش
و عملکرد عناصر حافظه فعال .فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز)1-5483( .
رضا کرمی نوری ،عليرضا مرادی ،سعيد اکبری زردخانه ،عليرضا غلامی ( .)5914بررسی تحول واژگان کلامی و
مقولهای در ک.دکان دوزبانه ترک -فارس و کرد-فارس .تازههای علوم شناختی ،سال  52شماره -5483( 52-43 ،0
)3
شکری اميد ،مرادی عليرضا ،دانشورپور زهره ،طرخان رضا علی ( .)5914نقش تفاوتهای جنسيتی در سبکهای مقابله
با استرس و سلامت روانی .مجله روان شنا سی معاصر (دو فصلنامه انجمن روان شناسی ایران) .دوره سوم ،شماره ،5
)8-5483( 55-15
مولایی محمد*,مرادی عليرضا,غرایی بنفشه ( .)5915مقایسه کارکرد اجرایی و شواهد عصب روانشناختی در اختلال
وسواسی ـ اجباری و اضطراب فراگير .مجله علوم رفتاری زمستان )5-5481( .545-595:)0(5 ;5915
قاسم زاده ليلی ،شهرآرای مهرناز و مرادی عليرضا ( .)5915بررسی نرخ شيوع اعتياد به اینترنت در دختران و مقایسه

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

فصلنامه انجمن روان شناسی ايران)  ،دوره دوم ،شماره )1-5481( 42- 90 ،،9
یاریاری فریدون ،مرادی عليرضا ،و یحيی زاده سليمان ( )5915رابطه هوش هيجانی و منبع کنترل با سلامت روان
شناختی در بين دانشجویان دانشگاه مازندران .فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات روان شناختی .دوره ،3
شماره )4-5481( 93-05 ،5
موسوی رقيه ،مرادی عليرضا ،مهدوی سيد اسماعيل ،فرزاد ولی الله ،نوابی نژاد شکوه ( .)5915بررسی اثربخشی

دیدگاه خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی .فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روان
شناختی .دوره ،9شماره )3-5481( 01-54 ، 0
زارع حسين  ،فرزاد ولی ا ، ..عبدالهی حسين  ،و مرادی عليرضا ( .)5915بررسی تحولی حافظه آشکار و نا آشکار
کودکان .فصلنامه تازه های علوم شناختی .سال نهم شماره )1-5481( 995-909 ،9 ،49 .،5
ثوره یوسفی اصل ،عليرضا مرادی ،محسن دهقانی ( . )5915پردازش اطلاعات و توجه انتخابی در دختران با علائم
اختلالات خوردن .تازههای علوم شناختی  ،سال  /3شماره )1-5481( 95-01 /9

عليرضا مرادی ،اميد شکری ( .)5914تاثير روان درمانی بين فردی بر افسردگی نوجوانان :مطالعه موردی .پژوهش
در سلامت روان شناختی ( )3-5481
عليرضا مرادی ،مهناز شاهقليان ( . )5915الکسی تيميا و سبکهای ابراز هيجان در خرده فرهنگهای ایرانی،
فصلنامه علمی -پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبريز ،سال دوم ،شماره )8-5481( 520 -15 ،4
شاهقليان مهناز ،مرادی عليرضا ( . )5915بررسی رابطه آلکسی تيميا با سبکهای ابراز هيجان و سلامت عمومی در
دانشجویان با خرده فرهنگهای مختلف .فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبريز .سال اول ()8-5481
قاسم زاده ليلی ،شهرآرای مهرناز و مرادی عليرضا ( .) 5915بررسی ميزان شيوع اعتياد به اینترنت و رابطه آن با تنهائی
و عزت نفس در دانش آموزان دبيرستانی شهر تهران .فصلنامه تعليم و تربيت .سال  ،09شماره  ،5بهار 51-49 ،5915
()51-5481
حسين زارع  ،ولی ا ...فرزاد  ،محمدحسين عبدالهی ،عليرضا مرادی ( .)5915مقایسه تاثير تغيير حسی اطلاعات
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