
 

وانشناسی شخصیت.ر1  

خصیت و عملکرد تحصیلیش  

 شخصیت و عملکرد شغلی

 شخصیت و سالمت جسم و روان

 شخصیت و جلوه های هنری

 شخصیت و روابط زناشویی

 شخصیت و روابط بین فردی

   پایه های زیستی و ژنتیکی شخصیت

 شخصیت و رفتارهای پر خطر

 سایر زمینه های مرتبط

  

خانوادهوانشناسی .ر2  

  عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی باال رفتن سن ازدواج

 تقویت ازدواج و اندیشه فرزندآوری

 معیارهای مناسب همسرگزینی، انتخاب دقیق، عروسی آسان

ایرانی / شاخص های خانواده سالم -مولفه های خانواده اسالمی  

 خانواده و سالمت جنسی

نفسانی در بین زوج های جوان -تیین جاذبه ها و دافعه های روانی   



 

ریشیوه های فرزند پرو.3  

 اخالق محوری )انصاف، فداکاری، گذشت( در خانواده

 فضای مجازی و خانواده

 مدل های پیشگیری از طالق و افزایش رضامندی زناشویی

  پیش بین های موفقیت و شکست در ازدواج

 خشونت خانگی

جهانچرایی تغییرات ساختاری خانواده در ایران و   

خانواده -ارتباط کار   

 شیوه های تحقق اصل دهم قانون اساسی در تحکیم خانواده

  نقش نظام آموزشی کشور در ارتقاء مهارتهای زندگی و قابلیت های همسرگزینی

 طراحی برنامه های خانواده محور در نهادهای اجرایی کشور

های هیجانی و غیراخالقی نقش برنامه های آموزشی قبل از ازدواج در پیشگیری از ازدواج   

 رسانه ملی و تولید برنامه های مرتبط با خانواده مطلوب

 مبانی روانشناختی و تربیتی حقوق خانواده از منظر آموزه های دینی

 حقوق خانواده در کتاب و سنت

 اهمیت توجه به سن زیستی و روانی در ازدواج

سالگی 40بارداری و تولد فرزندان هوشمند بعد از   

اختالالت روانشناختی اعضای خانواده و امنیت )افسردگی، اضطراب، اختالالت شخصیت، اختالالت دو 

 قطبی و.....(



 

ی عاطفی، جنسی، اقتصادی و.......ارضای نیازهای اساسی اعضای خانواده و امنیت )نیازها  

 خانواده، شادکامی، رضایت زناشویی و امنیت

)مهارتهای ابراز وجود، مقابله با استرس،آموزش های قبل ازدواج خانواده، مهارت های زندگی و امنیت 

 و......(

 خانواده، تربیت اخالقی و امنیت )وفاداری، پایبندی به اصول، احترام به حقوق دیگران و......(

 خانواده، مراقبت و امنیت

 گسیختگی خانوادگی، طالق عاطفی و امنیت

 و سایر زمینه های مرتبط

  

و نوجوان وانشناسی کودک.4  

 روانپزشکی کودک و نوجوان

 سالمت روان کودکان و نوجوانان

رابط کودکان و نوجوانان -روانپزشکی مشاوره   

 علوم اعصاب در حوزه کودک و نوجوان

 کودکان استثنائی و سایر حوزه های مرتبط با کودک و نوجوان

 بهداشت روانی مادر و کودک

 بهداشت روان در مدارس

بخشی کودکان کار درمانی و توان  

 گفتار درمانی



 

 مددکاری و حمایت های اجتماعی از کودکان و نوجوانان

 ارتقاء کیفیت زندگی در کودکان و والدین

 فشار روانی شغلی و فرسودگی شغلی

 شادی در محیط کار و رفتار سازمانی مثبت

 آموزش و توسعه

 مسائل روانی، اجتماعی و تربیتی کودکان

  

  

وانشناسی صنعتی.ر5  

روانشناسی صنعتی و سازمانی در توسعه تولید ملی نقش  

 روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم

های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی در قرن بیست و یکمچالش  

 اخالق، معنویت و عدالت در کار

 انگیزش، نگرش، هیجان و کار

 تغییر و بالندگی فردی، گروهی و سازمانی

بندی کارکنانری و طبقهکارمندیابی، کارگما  

 تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل

 عملکرد شغلی: ارزیابی و مدیریت عملکرد، رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارهای غیرمولد

 شخصیت در سازمان

 کارآفرینی، خالقیت و نوآوری در سازمان

 بهداشت، ایمنی و محیط کار

پذیر انجام کارهای انعطافخانواده، دورکاری و روش-موازنه کار  

های رهبری و مدیریت سازمانیسبک  

 کیفیت زندگی کاری

 ارگونومی و روانشناسی مهندسی

ریزی نیروی انسانیبرنامه  



 

 

یکارراهه شغل  

 بازنشستگی

 فشار روانی شغلی و فرسودگی شغلی

 شادی در محیط کار و رفتار سازمانی مثبت

 آموزش و توسعه

  

روانشناسی و دانشجو.6  

اجتماعی –های روانی آسیبدانشجویان و    

های نو پدیددانشجویان و آسیب   

  دانشجویان و سالمت روانی

 دانشجویان و شادکامی

  

روانشناسی سالمت.7  

 استرس و اضطراب

 تنی سبب شناسی اختالالت روان

 چالش های روانشناختی بیماری های جسمی مزمن

 رفتارهای پرخطر

 مالحظات روانشناختی در بیماری های جسمی

 روانشناسی بالینی در طب

 نقش رسانه ها در سالمت جامعه

 عوامل روانشناختی مرتبط با سوء مصرف مواد

 ارتقای کیفیت زندگی و سالمت افراد جامعه

 



  

یختالالت روان.ا8  

یشگیری و درمان اختالالت روان شناختیپ  

 اختالالت شخصیت

 اختالالت جنسی

 اختالالت خلقی و اضطرابی

  

  

وان درمانی.ر9  

  

 روانشناسی عمومی

 روانشناسی اجتماعی

 روانشناسی بالینی

 روان سنجی

 مشاوره و راهنمایی

شناسی شناختی آموزش و یادگیریروان  

شناسی شخصیت تحولی بالینیروان  

 روانشناسی تربیتی

 ورزش و سالمت روان شناختی



 رسانه ها و سالمت روان شناختی

 روان درمانی و معنویت

زیکیفی – درمان های دارویی  

 اجتماع و آسیب های اجتماعی

 


