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تاریخچه تحصیلی:
 :1382 – 1387دکتری تخصصی علوم اعصاب (نوروساینس) از دانشگاه پیکاردی ژول ورن (آمین ،فرانسه) .عنوان رساله:
ویژگی های الکتروانسفالوگرافیک کودکان دارای نقص توجه و بیشفعالی و ارزیابی اثر نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی.
 :1374 – 1377کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (تهران).
 :1371 – 1374کارشناسی روانشناسی بالینی ،دانشگاه تهران (تهران).
کارگاهها و دورههای گذرانده شده:
دی  :1390الکتروانسفالوگرافی کمی ( )QEEGو پتانسیلهای وابسته به رویداد ()ERP؛ مدرس کارگاه :پروفسور یوری دی کروپوتف( Prof Jury D.
 )Kropotovعضو آکادمی علوم روسیه ،انستیتو مغز انسان در سنپترزبورگ ،محل برگزاری :تهران.
تیر  :1385پتانسیلهای وابسته به رویداد ( ،)ERPدکتر دبتیس ( )Dr. Debatisseدر بخش نوروفیزیولوژی جراحی مغز و اعصاب ،بیمارستان لوزان ،سوئیس.
 18– 20خرداد  :1384نوروفیزیولوژی بالینی ،بخش نورولوژی بیمارستان نانسی فرانسه.
 4 - 8اسفند :1383نوروفیدبک و الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGبنیاد بیوفیدبک اروپا (( )BFEهسلت ،بلژیک).
مشاغل و تجربیات حرفهای:
دانشیار پایه  19دانشگاه تبریز
رئیس بخش علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز (از سال)1396
رئیس شورای اجرایی انجمن روانشناسی شعبه آذربایجان شرقی (از سال  1390تاکنون)
مسئول آزمایشگاه نوروساینس دانشگاه تبریز (از سال  1387تا کنون)
مدرس و مربی بنیاد بیوفیدبک اروپا ( )BFEدر ایران و خاورمیانه (از سال  1389تاکنون)
مدرس کارگاهها و دورههای  ERP ،QEEGو نوروفیدبک در مدرسه فارمد (از سال  1392تاکنون)
مربی گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (ازسال  1378تا سال )1382
سرپرست دورههای آموزشی ضمن خدمت کارکنان در سازمان بهزیستی و توانبخشی کشور(ازسال  1378تا سال )1382
روانشناس فدراسیون ورزش جانبازان و معلولین جمهوری اسالمی ایران (از سال  1375تا سال )1381
دروس ارائه کرده:
کارشناسی:روانشناسی تجربی ،روانشناسی فیزیولوژیک ،احساس و ادراک ،مقدمه ای بر نوروسایکولوژی
کارشناسی ارشد :روانشناسی تجربی ،نوروسایکولوژی بالینی کودک
دکتری :علوم اعصاب شناختی ،روش های آزمایشگاهی در علوم اعصاب ،روانشناسی آزمایشگاهی
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مهارت ها:


طراحی تکالیف شناختی با استفاده از نرم افزارهای  PsyTaskو Eevock



آنالیزهای پسیکوفیزیک



ثبت و آنالیز شاخص های پسیکوفیزولوژیک



ثبت و آنالیز پتانسیلهای وابسته به رویداد ()Event-Related Potentials



ثبت و آنالیز کمّی الکتروانسفالوگرافی ()Quantitative Electroencephalography



نوروفیدبک



آنالیز آماری داده ها با استفاده از SPSS

به عنوان مدرس در کارگاههای ذیل:
 25 – 27آبان  :1390پتانسیلهای وابسته به رویداد ( ،)ERPپژوهشکده علوم شناختی ،تهران.
 19 – 21مرداد  :1390پتانسیلهای وابسته به رویداد ( ،)ERPمرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان ،کرمان.
 25 – 27اردیبهشت  :1392پتانسیلهای وابسته به رویداد ( ،)ERPمرکز چند تخصصی مغز و اعصاب و روان کودک و نوجوان ،تبریز.
 27آذر  :1392مقدمه ای بر پتانسیلهای وابسته به رویداد ( ،)ERPدومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی ،تهران.
 18-17آذر  :1394مقدمه ای بر پتانسیلهای وابسته به رویداد ( ،)ERPمرکز مشاوره دانشگاه تهران ،تهران.
 19 – 20فروردین  :1395پتانسیلهای وابسته به رویداد ( ،)ERPآزمایشگاه علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبربز ،تبریز.
 12 – 13مهر  :1396پتانسیلهای وابسته به رویداد ( ،)ERPپژوهشکده مغز و شناخت دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
 21 – 23تیر  :1390الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGپژوهشکده علوم شناختی ،تهران.
 7 – 8اسفند  :1392الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGمرکز مشاوره دانشگاه تهران ،تهران.
 19-21شهریور :1393الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGمرکز مشاوره دانشگاه تهران ،تهران.
 15-17بهمن  :1393الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGمرکز مشاوره دانشگاه تهران ،تهران.
 6 – 8خرداد  :1394الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGمرکز مشاوره دانشگاه تهران ،تهران.
 11-13شهریور :1394الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGمرکز مشاوره دانشگاه تهران ،تهران.
 20-21آبان :1394الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGمرکز مشاوره دانشگاه تهران ،تهران.
 20-21اسفند :1394الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGمرکز مشاوره دانشگاه تهران ،تهران.
 18-19شهریور  :1395الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGمرکز مشاوره دانشگاه تهران ،تهران.
 19-18آذر  :1395روش های مبتنی  EEGدر نوروساینس ،پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی ،تهران.
 28-26بهمن  :1395الکتروانسفالوگرافی کمی (-)QEEGنوروفیدبک ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان.
 5-4اسفند  :1395الکتروانسفالوگرافی کمی (-)QEEGنوروفیدبک ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان.
 12-13اسفند  :1395الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGمرکز مشاوره دانشگاه تهران ،تهران.
 21-9اردیبهشت  :1396الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGمدرسه پیشرفته بین المللی علوم اعصاب (-)IBROدانشگاه تربیت مدرس ،تهران.

 5-4خرداد  :1396الکتروانسفالوگرافی کمی ( ،)QEEGانجمن روانپزشکان خراسان-بیمارستان سینا ،مشهد.

پایاننامههای (کارشناسی ارشد) راهنمایی شده:
احد نوروزی :مقایسه ارتباط شاخص های الکتروانسفالوگرافی با مهارت های روانی و اضطراب در ژیمناستیک کاران نخبه و غیرنخبه ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
زهرا پژهان :مقایسه ارتباط شاخص های الکتروانسفالوگرافی با عوامل روانشناختی در دوچرخهسواران نخبه و غیرنخبه ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
فاطمه هاتف :بررسی اثربخشی آموزش همدلی با روش تحلیل گرانه در کودکان مبتال به اوتیسم با کارکرد باال ،دانشگاه تبریز.
فرشته یاقوتی :مقایسهی ادراک زمان محرک های دارای بار هیجانی در کودکان مبتال به اوتیسم با کودکان عادی ،دانشگاه تبریز.
اسماعیل احمدی :مقایسه الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمی ورزشکاران و غیر ورزشکاران در حین چالش شناختی ،دانشگاه تبریز.
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الهام اصغری :تاثیر چالش شناختی بر امواج مغزی ،دانشگاه تبریز.
مهرناز دادخواه :اثربخشی توانمندسازی شناختی بر خطاهای امالء دانشآموزان نارسا نویس ،دانشگاه تبریز.
صدیقه فرقانی :مقایسه ادراک زمان در زنان و مردان جوان و کهنسال ،دانشگاه تبریز.
سروش نصری :بررسی میزان بازداری رفتاری ،تشخیص هیجان چهره و گرایش به خطرپذیری بین دو گروه کودکان دارای اختالل نقص توجه بیش
فعالی با و بدون اختالل سلوک درمقایسه با کودکان عادی ،دانشگاه تبریز.
سمیه نوروزی مهلبانی :بررسی رابطه ادراک زمان و توانمندی در پردازش عدد .دانشگاه تبریز
لیال نیازی :بررسی خصوصیات امواج مغزی در تصمیم گیری پر خطر برای خود و دیگری در افراد مبتال به اضطراب و همتایان سالم ،پژوهشکده علوم شناختی.
پروین رمضانخانی :مقایسه ادراک زمان در ورزشکاران و غیر ورزشکاران ،دانشگاه تبریز.
سارا جعفرپورممقانی :بررسی تاثیر ظرفیت حافظه کاری کودکان پیش دبستانی در پردازش زمان ،دانشگاه تبریز.
محبوبه روشندل راد :بررسی تحولی ادراک زمان در کودکان  7تا  12ساله و نقش حافظۀ کاری و توجه در آن ،دانشگاه تبریز.
محمدمهدی میرلو :مقایسه تاثیر محرکهای دارای بارهیجانی متفاوت برادراک زمان کودکان دارای اختالل کاستی توجه بیشفعالی ،دانشگاه تبریز.
مهدی جهانی :اثر نوروفیدبک بر ادراک زمان کودکان دارای اختالل نقص توجه به همراه بیش فعالی ،پژوهشکده علوم شناختی.
رضوان محمدآقازاده :ساخت و اعتباریابی مقدماتی نسخهی رایانهای آزمون عملکرد مداوم ،پژوهشکده علوم شناختی.
مهدی زمانی  :تاثیر درماندگی آموخته شده بر سوگیری حافظه آشکار در افراد خبره و مبتدی .دانشگاه تبریز.
طاهره ملک زاده:اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبودی لکنت :مطالعه مقدماتی ،دانشگاه تبریز.
شیواتقیزاده :تاثیرنوروفیدبک برعالئم نارساخوانی درکودکان مبتال به نارساخوانی  :باتاکید بر فرضیه نقص دوگانه ،دانشگاه تبریز.
الناز موسینژاد جدی :اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کارکردهای عصبی  -روانشناختی کودکان مبتال به اختالل خواندن ،دانشگاه تبریز.
فریبا خیاطی :تهیه و مقایسه واژگان فارسی دارای بار هیجانی شاد وغمگین و خنثی بر اساس ابعاد خوشایندی  /ناخوشایندی ،انگیختگی ،HRV ،SCL ،دانشگاه تبریز.

سایرا لطفی:

تاثیر القای خلق بر سوگیری حافظه صریح با توجه به سیستمهای مغزی – رفتاری :تحلیل مبتنی بر تئوری تشخیص عالمت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.

رسالههای (دکتری تخصصی) راهنمایی شده:
مهتا اسكندرنژاد :اثرات الکتروآنسفالوگرافیک و رفتاری تمرین نروفیدبک برروی تیروکمان کاران مبتدی .دانشگاه شهید بهشتی.
یوسف مقدس تبریزی :تصویرسازی ذهنی حرکت در بیماران مولتیپل اسکلروزیس :از لحاظ خصوصیات پتانسیل وابسته به رویداد ( )ERPهنگام
چرخش ذهنی.مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
لیال قسیسین :بررسی ماهیت فرآیندهای دستیابی واژگانی و ویژگیهای زمانی -فضایی مراحل آن در بیماران زبانپریش روان و ناروان ،دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی.
عماد اشرفی :بررسی تاثیر تعاملی انگیزش اشتهایی و کنشهای اجرایی در میزان خوردن با استفاده از اندازه های الکتروفیزیولوژیایی در دانشجویان با وزن
عادی ،دانشگاه تربیت مدرس.
علی جهان :ویژگی های الکتروفیزیولوژیک بازنمایی ذهنی اعداد در افراد ایرانی ،دانشگاه تبریز.
هدی جالل کمالی :تاثیر پدیده سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر ادراک دیرش آن :مطالعه به روش پتانسیل وابسته به رویداد ،دانشگاه تبریز.
سیمین جعفری :پردازش زمان و مولفه های الکتروآنسفالوگرافیک مرتبط با آن در تکواندوکاران نخبه ،دانشگاه امام رضا ،مشهد.
حمید میرحسینی :تأثیرتحریک الکتریکی غیرتهاجمی فرا جمجمهای بر درمان اعتیاد به مواد افیونی از طریق سمزدائی فوقسریع ،دانشگاه تبریز.
علی اکبر صارمی :اثربخشی سایکونوروتراپی ) (PNTبر کارکردهای الکتروفیزیولوژیک ،عصب شناختی و عالئم بالینی در بیماران اختالل وسواس -
اجبار ،پژوهشکده علوم شناختی ،تهران.
امیرحسین قادری :مقایسه فعالیت مغز هنگام اتساع و انقباض زمان ذهنی ،دانشگاه تبریز.
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حسین سپاسی مقدم :همبستههای عصبی سرکوب تکرار زمان در مدالیتههای دیداری و شنیداری :مطالعه به کمک پتانسیلهای وابسته به رویداد،
دانشگاه تبریز.
نعیمه ماشینچی :مقایسه اثربخشی EEGبیوفیدبک بر شاخص ضربان مغزی ،سرعت پردازش و عالئم رفتاری انواع  ADHDمبتنی بر مدلهای نظری
معاصر  ،دانشگاه تبریز.
شیوا خشنود :تحلیل عملکردی مغز کودکان با اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی و طبقه بندی آن با استخراج ویژگیهای سیگنال  ،EEGدانشگاه
صنعتی سهند تبریز.
عطاا ...موحدی نیا :توانایی چرخش ذهنی در مردان و زنان :نگاهی تحولی ،دانشگاه تبریز.
مریم مقدم سلیمی :تاثیر نوردرمانی تراجمجمهای بر کارآمدی توجه و ویژگیهای کمی الکتروآنسفالوگرافی مغز ،دانشگاه تبریز.

رسالههای (دکتری تخصصی) در دست راهنمایی:
ندا صادقی نائینی پور :بررسی الکتروفیزیولوژیک و رفتاری فرایند برنامهریزی حرکتی در افراد مبتال به فلج مغزی همیپلژی ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی ایران.
نجوا موسوی :تغییرات دامنه باندهای فرکانسی حین بازیابی واژگانی در بزرگساالن فارسی زبان ،دانشگاه تبریز.
شیوا تقی زاده :بررسی همبستههای عصبی حین انجام محاسبات عددی با استفاده از پتانسیلهای وابسته به رویداد :یک مطالعه عصبی-آموزشی

طرحهای تحقیقاتی:
تغییرات الکتروانسفالوگرافیک و نوروپسیکولوژیک افزایش توان آلفا با استفاده از نوروفیدبک و مقایسه آن با نوروفیدبک ساختگی .دانشگاه تبریز.
تهیه پایگاه داده الکتروآنسفالوگرافی کمّی برای افراد ایرانی  :مطالعه مقدماتی ،ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی.

تالیف کتاب
به زبان انگلیسی:
Nazari, M.A. (2012). EEG findings in ADHD and the application of EEG biofeedback in treatment of
ADHD.Norvilitis, J.M (ed.). Current Directions in ADHD and Its Treatment, InTech: Croatia.
به زبان فارسی:
هاشمی ،تورج؛ نظری ،محمدعلی؛ ماشینچی عباسی ،نعیمه؛ و تقی زاده جدیکار ،الهام .)1395( .مداخالت آموزشی-درمانی اختالل نقص توجه -بیش
فعالی ( .)ADHDتبریز ،نشر اختر.
نظری ،محمدعلی .)1381( .روشهای اصالح و تغییر رفتار کودکان ،تهران :انتشارات ارجمند.
نظری ،محمدعلی .)1381( .روانشناسی عمومی .تهران :انتشارات پوران پژوهش.
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مقاالت در مجالت داخلی به زبان فارسی:
.1

بخشی پور ،عباس ،محمود علیلو ،مجید ،نظری ،محمدعلی  ،موسی نژاد جدی ،الناز (پذیرفته شده) .بررسی اثربخشی اصالح هم نوسانی از
طری ق نوروفیدبک بر بهبود خواندن کودکان مبتال به نارساخوانی .فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی.

.2

نظری ،م .ع ،.قادری  ،ا .ح ،.درونه ،ا .ح .تخمین زمان ،امواج بتا و ساعت درونی :یک مطالعه از طریق تکلیف مایندفولنس (پذیرفته شده) .تازه
های علوم شناختی.

.3

حسن صبوری مقدم ،محمدعلی نظری ،رضا خسروآبادی ،حسین سپاسی مقدم( .پذیرفته شده) .تکرار محرک و ادراک زمان :آماده سازی
تکرار یا سرکوب تکرار .پژوهشهای روانشناختی.

.4

عماد اشرفی ،ماریا آگیالر وفایی ،محمدعلی نظری  ،کاظم رسول زاده طباطبایی( .پذیرفته شده) .نقش انگیزش اشتهایی مردان و زنان در
بازداری از دیدن تصاویر غذایی .پژوهشهای روانشناختی.

.5

تقوی جلودار ،مریم  ،پورشریفی ،حمید ،نظری ،محمدعلی ،شاهرخی ،حسن .)1396( .تأثیرات بازیهای رایانه ای با تهییج کنندگی باال)
ندای وظیفه( و پایین )پرندگان خشمگین( بر سطح انگیختگی زیستی کودکان پسر .پژوهش در سالمت روان شناختی.39-48 ،)1( 11 ،

.6

محمود علیلو ،مجید ،بخشی پور ،عباس ،نظری ،محمدعلی ،موسی نژاد جدی ،الناز ( .)1396بررسی اثربخشی اصالح هم نوسانی از طریق
نوروفیدبک بر آگاهی واج شناختی و حافظه فعال واج شناختی در کودکان مبتال به نارساخوانی .فصلنامه عصب روانشناسی.59-74 ،)3(2 ،

.7

نظری ،م ،ع؛ جاللکمالی ،ه .)1395( .تاثیر پدیده سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر ادراک زمان و پتانسیل های برانگیخته شده
 N1و  .P2تازه های علوم شناختی.87-72 ،)4( 18 ،

.8

بیرامی ،منصور؛ نظری ،محمدعلی؛ هاشمی ،تورج؛ موحدی ،یزدان .اثربخشی درمان توانبخشی عصب -روانشناختی بر عملکرد توجه مستمر
در دانش آموزان با اختالل ریاضی شهر تبریز ( .)1395سالمت جامعه.52-45 ،)3( 10 ،

.9

بیرامی ،منصور؛ نظری ،محمدعلی؛ هاشمی ،تورج؛ موحدی ،یزدان ( .)1395تأثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی بر بهبود عملکرد حل مساله
در افراد مبتال اختالل یادگیری ریاضی .نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری.65-61 ،)2( 3 ،

 .10محمدعلی نظری ،الهام اصغری  ،اسماعیل احمدی ،جلیل باباپور  .تأثیر چالش شناختی بر الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمّی ( .)1395فصلنامه
عصب روانشناسی.120-106 ،)3( 2 ،
 .11محمدعلی نظری ،شهرام واحدی ،محبوبه روشندل راد و موسی کافی ( .)1395نقش حافظهی کاری بر روند تحولی ادراک زمان در کودکان
دبستانی .مجلهی روان شناسی مدرسه.117-101 ،)1( 5 ،
 .12محمدعلی نظری ،فرشته یاقوتی ( .)1395مقایسۀ ادراک زمان محرکهای دارای بار هیجانی درکودکان مبتال و غیرمبتال به اختالل اوتیسم.
فصلنامه سالمت روانی کودک.107-97 ،)2( 3 ،
 .13محمدعلی نظری ،شهرام واحدی ،محبوبه روشندل راد ( .)1395بررسی تحولی ادراک زمان در کودکان  7تا  12سال و تعیین نقش توجه
در آن .تازه های علوم شناختی.8-1 ،)1( 18 ،
 .14محمدعلی نظری ،صدیقه فرقانی بناب  ،جلیل باباپور خیرالدین . ) 1395( .آیا افراد کهنسال از گذر زمان ادراک متفاوتی دارند :یک مطالعۀ
مقایسه ای از نظر سن و جنس .سالمند.77-67 ،)1( 11 ،
 .15محمدعلی نظری ،سروش نصری ،ایرج گودرزی ،حسن شاهرخی .)1395( .نقص بازشناسی هیجان چهره در کودکان دارای عالئم نقص توجه/
بیشفعالی با و بدون اختالل سلوک در مقایسه با کودکان عادی .تازه های علوم شناختی.71-60 ،)4( 18 ،
 .16سیمین جعفری؛ محمد علی نظری؛ حمید رضا طاھری؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی .)1395( .پردازش زمان تکواندوکاران نخبه و غیر
نخبه در بازه ھای زمانی کوتاه و بلند .مطالعات روان شناسی ورزشی.6-1 .)15( 5 .
 .17سیمین جعفری؛ محمد علی نظری؛ حمید رضا طاهری ؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی .)1395( .اثر سطح مهارت و پیش بینی پذیری
موقعیت بر زمانبندی تکواندوکاران .رفتار حرکتی.60-47 ،25 .
 .18امیرحسین قادری ،محمدعلی نظری ،حسن شاهرخی ،علیرضا شفیعی کندجانی .)1394( .ناهنجاریهای کوهرنس در نواحی فرونتال و
تمپورال درکودکان  - ADHDنوع مختلط :یک مقایسه با کودکان  -ADHDنوع کم توجه .فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی6 .
(.14-1 ،)4
 .19فاطمه فرطوسی ،محمد علی نظری ،حمید پورشریفی ،فروغ ریاحی .)1394( .مقایسه دقت ادارک زمان در کودکان دارای  ADHDبا
کودکان عادی شهر اهواز .مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی ،دورهی اول ،شماره .29-44 .2
 .20مهدی موذن ،محمد علی نظری  ،فرشته یاقوتی ،طیبه میرزاخانلو ،مجتبی سلطانلو .)1394( .نقص بازتولید زمان در کودکان اوتیسم و ارتباط
آن با کارکردهای اجرایی  .تازه های علوم شناختی.21-12 ،)4(16 .
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 .21نظری ،م ،ع؛ جاللکمالی ،ه .)1394( .تاثیر پدیده سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر ادراک مدت زمانی آن .فصلنامه پژوهشهای
کاربردی روانشناختی.60-47 ،)1(6 .
.22

خدیجه صالحی اقدم ،محمد علی نظری ،وحید عظیمی راد .)1394( .طراحی و ساخت بازی رایانه ای برای تقویت بازتولید زمان :یک
مطالعه مقدماتی .تازه های علوم شناختی.12-1 ،)4(17 .

 .23لیال نیازی ،محمدعلی نظری ،وحید نجاتی ،جواد حاتمی .)1394( .تصمیمگیری پرخطر افراد اضطرابی برای خود و دیگری :مطالعهای مبتنی
بر پتانسیل فراخوانده .تازه های علوم شناختی.29-20 ،)3(17 .

 .24نظری ،م ،ع؛ دادخواه ،م؛ هاشمی تورج .)1394( .اثربخشی توانبخشی شناختی بر خطاهای امالی دانش آموزان با نارسا نویسی .پژوهش در
علوم توانبخشی .47-61 ،)1(11
 .25تورج هاشمی نصرت آباد  ،محمد علی نظری  ،سید مجتبی یاسینی ،حمید میرحسینی .)1394( .تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه
ای بر اضطراب طی درمان اعتیاد به مواد افیونی از طریق سم زدائی فوق سریع با بیهوشی عمومی .فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد6 ،
(.)1
 .26محمد علی نظری ،تورج هاشمی نصرت آباد  ،سید مجتبی یاسینی ،حمید میرحسینی .)1394( .تعیین ارتباط عود اعتیاد با تحریک
الکتریکی غیرتهاجمی مغز ،متعاقب درمان به روش سم زدائی فوق سریع مواد افیونی .فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد.)2( 6 ،
 .27صبوری مقدم ،ح؛ نظری ،م،ع؛ پور شریفی ،ح؛ بیرامی ،م؛ جهان ،ع .)1393( .بازنمایی ذهنی اعداد در افراد ایرانی .تازه های علوم شناختی.
.19-12 ،)3(17

 .28محمد علی نظری ،سارا جعفرپورممقانی .)1393( .تاثیر ظرفیت حافظهکاری کودکان پیشدبستانی درپردازش زمان .فصلنامه روانشناسی
شناختی.)4( 2 .
 .29خلیل اسماعیل پور ،محمدعلی نظری ،اصغر علی محمدی .)1393( .تأثیر توجه متمرکز بر خود بر سوگیری حافظه در افراد مبتال به
اضطراب اجتماعی . .فصلنامه روانشناسی شناختی.)2( 2 .
 .30محمدزاده ،حسن؛ نظری ،م .ع؛ حیدری ،م .)1393( .تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر تعادل پویای مردان جوان .رشد و یادگیری حرکتی،)4(6 .
.453-462
 .31نظری ،م ،ع؛ زمانی ،م .)1393( .تاثیر درماندگی آموخته شده بر سوگیری حافظه آشکار افراد خبره و مبتدی .تازه های علوم شناختی،)4(16 .
.21-12
 .32نظری ،م ،ع؛ زمانی اصل ،م؛ احمدی ،م .)1393( .تاثیر درماندگی آموخته شده بر سوگیری حافظه آشکار .شناخت اجتماعی.29-17 ،)5(1 ،
 .33اسکندری ،ذ؛ طارمیان ،ف؛ نظری ،م .ع ؛ بختیاری ،م؛ ممتازی ،س؛ رضایی ،م .)1393( .اثربخشی درمان نوروفیدبک در کاهش شدت عالیم
اختالل افسردگی اساسی .مجله علو م پزشکی زنجان.86-95 ،)92(22 .

 .34نظری ،م،ع؛ صبوری مقدم ،ح؛ پور شریفی ،ح؛ بیرامی ،م؛ جهان ،ع .)1393( .تعامل بین اعداد و توجه فضایی در افراد ایرانی .پژوهش در علوم
توانبخشی.)5( 10 .
 .35نظری ،م .ع ، .خیاطی ،ف ،.پورشریفی ،ح ،.حکیمی ،م ،.شجاعی ،ز .)1393( .تهیه هنجار مقدماتی بار هیجانی واژگان فارسی. .فصلنامه
پژوهشهای کاربردی روانشناختی.71-41 ،)4(4 .
 .36اسفنده ،ک ،.قربانی ،ع ،.فرهنگ دوست ،ه ،.نظری ،م.ع  ،.جالیی ،ش( .)1393مقایسه عملکرد توجه انتقالی در دو گروه کودکان  7تا 13
ساله دارای گفتار روان و مبتال به لکنت دوران رشد .شنوایی شناسی.78-70 ،)1(23 ،
 .37نبوی آل آقا ،ف؛ نادری ،ف؛ حیدرئی ،ع؛ نظری ،م .ع؛ نیک سیرت ،ع؛ آوخ کیسمی ،ف .)1392( .تاثیر تمرین های نوروفیدبک بر عملکرد و
زمان واکنش افراد با مشاغل حساس .فصلنامه ابن سینا.41-36 ،)4(15 ،
 .38وثوقی فرد ،ف؛ علیزاده زارعی ،م؛ نظری ،م.ع؛ کمالی ،م .) 1392( .تاثیر نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه کاردرمانی مبتنی بر توانبخشی
شناختی بر عملکردهای اجرایی کودکان اوتیستیک .مجله توانبخشی نوین ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.35-28 ،)2(7 ،
 .39بخشار ،س؛ نظری ،م .ع؛ چلبیانلو ،غ؛ سافراز ،م .ر .)1392( .مقایسه سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی در نوجوانان دارای اضطراب
خصلتی -حالتی باال و پایین .فصلنامه آموزش و ارزشیابی.89-77 ،)23(6 ،

 .40صالحی ،مریم؛ محمدزاده ،حسن؛ نظری ،م .ع .)1392( .تاثیر تمرین نوروفیدبک بر عملکرد و یادداری مهارت پرتاپ دارت .مجله رفتار حرکتی
و روانشناسی ورزش.739-748 .10 .
 .41اسکندری ،ذ؛ نظری ،م .ع؛رضایی ،م؛ داداشی؛ م ( .)1392عدم تقارن آلفای پیشانی و افسردگی .تازه های علوم اعصاب32- ،)42-41( 11 .
.29
 .42ندا صادقی نائینی پور ،محمد علی نظری ،مهدی علیزاده زارعی ،محمد کمالی .)1392( .تاثیر آموزش نوروفیدبک بر نوار مغزی و عملکرد
تعادلی کودکان مبتال به اختالل خواندن .مجله توانبخشی نوین.40-32 ،7)3( ، .
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 .43ندا صادقی نائینی پور ،محمد علی نظری ،مهدی علیزاده زارعی ،محمد کمالی .)1392( .تاثیر آموزش نوروفیدبک بر عملکرد تعادلی و توجه
انتقالی کودکان مبتال به اختالل خواندن .پژوهش در علومتوانبخشی.196-185 ،9)2( ،
 .44نظری ،م .ع ، .میرلو ،م .م ،.سلطانلو ،م ،.رضایی ،م ،.روشنی ،ع ،.اسدزاده ،س .)1392( .طراحی و ساخت آزمون رایانهای برای اندازهگیری
آستانه افتراقی زمان ،فصلنامه تازههای علوم شناختی.76-67 ،15)1( ،
 .45میرلو ،م .م ،.نظری ،م .ع ،.اسدزاده ،س .)1392( .نوروفلسفه از آغاز تا به امروز .نشریه پژوهشهای فلسفی.158-139 ،12)7(،
 .46نظری ،م .ع ،.سلطانلو ،م ،.سعیدی دهاقانی ،س ،.دمیا ،س ،.راستگار هاشمی ،ن ،.میرلو ،م.م )1392( .نقش جنسیت ،واالنس و برانگیختگی

لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان .فصلنامه شناخت اجتماعی
 .47نظری ،م .ع ،.جنگی ،ش ،.شیرآبادی ،ع.ا .)1392( ،.مقایسه توجه متمرکز در کودکان دچار ناتوانی یادگیری و عادی .مجله روانشناسی بالینی،
.17-27- )20(4
 .48عیسایی ،س ،.نظری ،م .ع ،.رستمی ،ر ،.بابایی ،ص .)1392( ،.مقایسه کارکردهای مغزی و ویژگی های رفتاری در شرایط انجام تکلیف حافظه
کاری در دو زیر گروه اختالل بیش فعالی/کمبود توجه از طریق پتانسیل وابسته به رویداد .فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی-)20(8 ،
.147-123
 .49نظری ،م.ع ،.گل محمدنژاد ،غ .ر ،.پور علی ،ظ ،.اسداله پور ،ا .)1392( ،.تاثیر دستکاری انگیزشی بر حساسیت و سوگیری پاسخ افراد ریسک
پذیر در مقایسه با افراد محافظه کار :تحلیل مبتنی بر نظریه تشخیص عالمت.200-175 ،)31(8 .
 .50نبوی آل آقا ،ف ،.نادری ،ف ،.حیدری ،ع .ر ،.احدی ،ح ،.نظری ،م .ع ( .)1391اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی36- ،)26(7 .
.27
 .51رستمی ،م .نظری ،م .ع ،.گروسی فرشی ،م .ت .)1391( .تاثیر القای خلق بر الگوی فعالیت مغزی با توجه به سیستم های مغزی -رفتاری.
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.52 ،34)2( ،
 .52نظری ،م .ع ،.جهان ،ع ،.مقدم سلیمی ،م .)1391( .لکنت و رسش مغزی.پژوهش در علوم توانبخشی.10-1 ،8)4( ،
 .53فخاری ،ع ،.رستمی ،م ،.نظری ،م .ع ،.گروسی فرشی ،م .ت .)1391( .اثر خلق القا شده بر ناقرینگی ناحیه پیشانی مغز در افراد با سیستمهای
فعال ساز و بازدارنده رفتاری .تحقیقات علوم رفتاری.9-1 ،10)1( ،

 .54نظری ،م .ع ،.نبیزاده چیانه ،ق ،.واحدی ،ش ،.رستمی ،م .)1391( .بررسی اعتبار و روایی آزمون خودارزیابی تصاویر آدمک .فصلنامه پژوهش
در سالمت روانشناختی.61-52 ،6)2(،
 .55نظری ،م .ع ، .پوالدی ،ف ،.شکاری خانیانی ،ل ،.سلیمانی ،ف ،.صدیق مستحکم ،ز ،.شاملی ،ر .)1390( .واکنشهای هیجانی به دستگاههای
موسیقی ایرانی.فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی.165 - 189 ،21)6( ،
 .56بیرامی ،م ،.عندلیب کورایم ،م ،.نظری ،م .ع .)1390( .بررسی تغییرات الکتروانسفالوگرافیک نیمکرههای مغز در همنوسانی باند تتا در طی
تفکر همگرا و واگرا .فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی.1 - 18 ،22)6( ،
 .57نظری ،م .ع ،.اسکندرنژاد ،م ،.عبدلی ،ب ،.واعظ موسوی ،م .ک )1390( .تاثیر آموزش نوروفیدبک بر ویژگیهای الکتروانسفالوگرام و عملکرد
در ورزش تیر و کمان .فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی.121 - 142 ،22)6( ،
 .58باباپور خیرالدین ،ج ،.نظری ،م .ع ،.رشیدزاده ،ل .)1390( .اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر رضایت و صمیمیت زناشویی زوجین جانباز

شیمیایی .فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی.
 .59نظری ،م .ع ،.میرلو ،م .م ،.اسدزاده ،س .)1390( .خطای ادراک زمان در پردازش واژههای فارسی دارای بار هیجانی .فصلنامه تازههای علوم
شناختی.48-37 ،13)4( ،
 .60نظری ،م .ع ،.رستمی ،م .)1390( .اثر متفاوت تصاویر عاطفی بر واکنشهای هیجانی افراد با ویژگی سیستم فعالساز /بازداری رفتاری.
فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی.104-90 ،2)2( ،
 .61بیرامی ،م ،.نظری ،م .ع ،.عندلیب کورایم ،م .) 1390( .بررسی میزان هم نوسانی الگوهای امواج مغزی باند تتا در تفکر همگرا و تفکر واگرا.
فصلنامه تازههای علوم شناختی.8-1 ،13)2( ،
 .62نریمانی ،م ،.رجبی ،س ،.ابوالقاسمی ،ع ،.نظری ،م .ع ،.زاهد ،ز .)1390( .بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصالح دامنه امواج مغزی و میزان
توجه دانشآموزان مبتال به نارساخوانی .پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره.24-5 ،)1(2 ،
 .63فرشچی ،ف ،.اکبرفهیمی ،م ،.نظری ،م .ع .) 1390( .بررسی تاثیر نوروفیدبک و کاردرمانی بر عملکرد حرکتی بیماران سکته مغزی مزمن.
توانبخشی نوین.49-42 ،5)4( ،
 .64نظری ،م .ع ،.لطفی ،س ،.حسینینسب ،د.)1389( .تاثیر القای خلق بر سوگیری حافظهی آشکار با توجه به سیستمهای مغزی – رفتاری:
تحلیل مبتنی بر تئوری تشخیص عالمت .فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی.187 - 211 ،20)5( ،
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