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عضو هیات علمی-دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران غرب -گروه روانشناسی

مرتبه علمي

دانشیار پایه 14

ایمیل
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مشخصات تحصیلي
مقطع تحصیلي

رشته

سال اخذ

محل تحصیل

کارشناسی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشي

1374

دانشگاه پیام نور-تبریز

کارشناسی ارشد

روانشناسي عمومي

1379

دانشگاه تهران-تهران

دکتري

روانشناسي سالمت

1388

دانشگاه تهران-تهران

برخي از طرح های پژوهشي و تحقیقاتي
عنوان طرح
1

مجري طرح پژوهشی بررسی عوامل خطرساز و بازدارنده گرایش
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی -واحد ابهر به مواد مخدر ،مشروبات
الکلی و روابط نامشروع

محل اجرای طرح
دانشگاه آزاد اسالمی-واحد ابهر

شروع
1390

پایان
1394

وضعیت
خاتمه یافته

مجري طرح پژوهشی نقش خودکارآمدي و حمایت اجتماعی در کیفیت
2

زندگی و رفتارهاي مراقبت از خود بیماران مبتال به دیابت نوع II

دانشگاه آزاد اسالمی-واحد ابهر

1389

1394

خاتمه یافته

3

مجري طرح پژوهشی اعتباریابی مقیاس کیقیت زندگی بیماران مبتال به
دیابت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ابهر

دانشگاه آزاد اسالمی-واحد ابهر

1387

1388

خاتمه یافته

4

طرح پژوهشی برآورد تابع تقاضاي خدمات آموزشی دانشجویان ورودي
سال تحصیلی  87-88دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر

دانشگاه آزاد اسالمی-واحد ابهر

1388

1389

خاتمه یافته

5

مجري طرح پژوهشی بررسی رابطه بین موقعیت اقتصادي –اجتماعی با
سالمت جسمی وروانی مدیران ارشد ،کارمندان ،اساتید دانشگاه،
کارگران و کشاورزان استان زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ابهر

دانشگاه آزاد اسالمی-واحد ابهر

1384

1385

خاتمه یافته

6

مجري طرح نظارت و ارزیابی مراکز پیش دبستانی ،دفتر امور کودکان و
نوجوانان معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی کشور-دفتر
امور کودکان و نوجوانان

1380

1381

خاتمه یافته

7

مجري طرح آموزش مکاتبه اي والدین کودکان سنین  1ماه تا  3سال،
دفتر امور کودکان و نوجوانان معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی
کشور

سازمان بهزیستی کشور-دفتر
امور کودکان و نوجوانان

1379

1381

خاتمه یافته
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پایان نامه ها
-

 50مورد
بیش از  100مورد راهنما و  100مورد مشاور
 7مورد راهنما 10 ،مورد مشاور

کارشناسی :
کارشناسی ارشد :
دکتري :

مقاالت علمي
-

مقاالت علمی-پژوهشی و : ISI
مقاالت کنفرانس (داخل و خارج از کشور):

 46مقاله
 24مقاله

سوابق تدریس
مقطع کارشناسي :روانشناسی شخصیت ،ارزشیابی شخصیت ،بهداشت روانی ،سمینار در روانشناسی ،اختالالت یادگیري ،مقدمات نروسایکولوژي،
روش تحقیق ،آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ،متون تخصصی زبان  1و  ، 2اصول و مبانی مشاوره
کارشناسي ارشد :روش تحقیق پیشرفته ،آمار استنباطی پیشرفته ،زبان تخصصی ،سالمت و شادکامی ،روابط مثبت ،آسیب شناسی روانی  ،2کاربرد
نرم افزار  SPSSدر روانشناسی ،آزمونهاي شناختی در روانشناسی ،روانشناسی اجتماعی  ،خانواده درمانی ،مباحث جدید در آسیب شناسی روانی،رفتار
درمانی
دکتری :طرحهاي تجربی و تحلیل اطالعات ،روش تحقیق ،رساله نویسی و مقاله نویسی

تقدیرنامه ها
نوع تقدیرنامه

موسسه

تاریخ

1

پژوهشگر برتر سال در دانشگاه

دانشگاه ازاد اسالمی -واحد ابهر

1394

2

پژوهشگر برتر سال در دانشگاه

دانشگاه ازاد اسالمی -واحد ابهر

1386

تالیف و ترجمه کتاب
عنوان

زمان

نویسندگان
هادی بهرامی احسان ،غالمرضا صرامی فروشانی،

1

ترجمه کتاب روش تحقیق پیشرفته

روحیه بازرگانی ،سعیده بزازیان ،مسلم پرتو و مهران
فرهادی

1391

ناشر
انتشارات
آواي نور
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در دست
اقدام

سعیده بزازیان ،هاجر آقایی

برخي از فعالیتهای اجرایي و علمي:
 عضو کمیته تحول و ارتقاء روانشناسی بالینی و سالمت ،معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ،سازمان مرکزي -آذرماه 1398 عضو کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر عضو کمیته منتخب واحد ابهر وابسته به سازمان مرکزي هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسالمی از آذرماه  -1392آذرماه 1394 عضو هیات داوري دو فصلنامه روانشناسی معاصر از سال  -1389تاکنون عضو هیات داوري مجله  Health, Psychology & Medicine ISIاز سال  -2013تاکنون عضو هیات داوري دو فصلنامه پژوهشهاي روانشناختی از سال  -1389تاکنون عضو هیات داوري فصلنامه روانشناسی تحولی از سال -1392تاکنون همکاري با دانشگاه پیام نور ،مرکز تبریز در سال تحصیلی 1383 -82 -عضو کمیته علمی دفتر امور کودکان و نوجوانان معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ()1382 -1379

مقاله های فارسي
 .1اح مدي ،زري ،بزازیان ،سعیده ،تاجري ،بیوک ،رجب ،اسداهلل( .اخذ پذیرش) .اثربخشی خنده درمانی بر شفقت به خود و کاهش
قند خون بیماران سالمند مبتال به دیابت نوع  .IIمجله مطالعات ناتوانی.
 .2پیري ،زهرا ،امیري مجد ،مجتبی ،بزازیان ،سعیده ،قمري ،محمد( .اخذ پذیرش) .نقش میانجی راهبردهاي مقابله در رابطه بین
دشواري تنظیم هیجان و اعتیاد به اینترنت .نشریه افق دانش.
 .3کریمی ،منصوره ،جالیی ،شهر بانو ،بزازیان ،سعیده( .اخذ پذیرش) .اثر بخشی آمزش مفاهیم طرحواره درمانی بر هیجان
خواهی و خود اظهاري اجتماعی زنان متاهل .فصلنامه علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شوشتر.
 .4تبریزي ،فاطمه ،قمري ،محمد ،فرح بخش ،کیومرث ،بزازیان ،سعیده( .اخذ پذیرش) .مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد با تلفیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شفقت محور بر بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه .پژوهشهاي مشاوره.
 .5تبریزي ،فاطمه ،قمري ،محمد ،فرح بخش ،کیومرث ،بزازیان ،سعیده .)1398( .اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت
بر نگرانی و نشخوار فکري زنان مطلقه .مطالعات روانشناختی.60-41 ،)2( 15 ،
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 .6خانمحمدي ،ذبیح اهلل ،بزازیان ،سعیده ،امیري مجد ،مجتبی ،قمري ،محمد .)1397( .نقش واسطه اي عملکرد خانواده در
رابطه بین نیازهاي بنیادین روانشناختی ،انتظارات زناشویی و نعهد زناشویی :الگوي تحلیل مسیر .فصلنامه روانشناسی معاصر13 ،
(.168-158 ،)2
 .7مصباحی ،الهام ،امیري مجد ،مجتبی ،بزازیان ،سعیده ،قمري ،محمد .)1398( .پیش بینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان
بر اساس ویژگی هاي شخصیتی ،طرحواره هاي ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی
ایران.54-42 ،)1( 25 ،
 .8معافی ،مینا ،بزازیان ،سعیده ،و امیري مجد ،مجتبی .)1398( .رابطه تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با عاطفه مثبت و منفی
در زنان داراي اضافه وزن .مجله علمی-ترویجی رویش روانشناسی.132-123 ،)38( 5 ،8 ،
 .9خوشخطی نازیال ،امیري مجد ،مجتبی ،یزدي نژاد علیرضا ،بزازیان ،سعیده .)1398( .اثربخشی" درمان واقعیت مجازي به
همراه آروماتراپی "بر عالئم اضطراب ،افسردگی و تنش بیماران کلیوي تحت همودیالیز .نشریه مدیریت ارتقاي سالمت،)2( 8 ،
.40-31
 .10خانمحمدي ،ذبیح اهلل ،بزازیان ،سعیده ،امیري مجد ،مجتبی ،قمري ،محمد .)1397( .پیش بینی طالق عاطفی بر اساس
نیازهاي بنیادین روانشناختی ،انتظارات زناشویی وعملکرد خانواده :الگوي تحلیل مسیر .دو فصلنامه روانشناسی خانواده،)1(5 ،
 .11کبیري ،مهسا ،بزازیان ،سعیده ،امیري مجد ،مجتبی ،قمري ،محمد .)1397( .اثربخشی رویکرد شناختی رفتاري بر استحکام
ایگو و الگوهاي ارتباطی زنان متاهل مبتال به سرطان پستان .فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سالمت.61-49 ،)27( 7 ،
 .12سنندجی ،سحر ،امیري مجد مجتبی ،بزازیان ،سعیده .)1394( .پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس اضطراب اجتماعی و
عالئم وسواسی -اجباري .مجله روانشناسی اجتماعی.46-31 ،)37( 10 ،
 .13خدایی ،راهله ،بزازیان ،سعیده ،جعفري ،اصغر .)1394( .اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره اي در خودپنداره و عاطفه
مثبت و منفی زنان .فصلنامه مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا.203-185 ،)3( 2،
 .14چرایی ،لیال ،بزازیان ،سعیده ،و امیري مجد ،مجتبی .)1394( .اثر بخشی آموزش مبتنی بر رویکرد التقاط گرایی فنی در تاب آوري و
خودکارآمدي بیماران مبتال به وسواس -بی اختیاري هم ابتال به افسردگی .رویش روانشناسی.125-115 ،)12( 4 ،

 .15ورقائی ،ندا ،بزازیان ،سعیده ،جعفري ،اصغر .)1393( .رابطه هوش فرهنگی با کیفیت زندگی کاري و رضایت از زندگی در
مدیران مدارس .فصلنامه مطالعات بین فرهنگی.51-33 ،)21( 9 ،
 .16معصومی ،منیره ،بزازیان ،سعیده .)1393( .رابطه بین جرات ورزي و مسئولیت پذیري با تمایز یافتگی دانشجویان دختر .مجله
زن و مطالعات خانواده .90—77 ، ) 26( 7 ،
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 .17تطهیري ،طهورا .بزازیان سعیده ،فتحی اقدم ،قربان .)1393( .نقش راهبردهاي مقابله با استرس و فرسودگی شغلی بر عملکرد
خانواده از دیدگاه همسران کارمندان بانک ملی ،پژوهش هاي مدیریت منابع انسانی.67-49 ،)4( 4 ،
 .18سعیده بزازیان ،یداهلل رجائی ،لیال افسري ( .)1393نقش باورهاي مذهبی و پیوند با خانواده در گرایش دانشجویان به مواد
مخدر ،مشروبات الکلی و روابط نامشروع .دو فصلنامه روانشناسی خانواده.28-19 ،)1( 1 ،
 .19زارعی ،زهرا ،بزازیان ،سعیده .)1393( .ارتباط فشار روانی و سندرم پیش از قاعدگی با کیفیت زندگی در دختران دانشجو .روان
پرستاري.58 -49 ،)4( 8 ،
 .20موسوي ،سیده کبري .امیري مجد ،محتبی ،و بزازیان ،سعیده .)1393( .مقایسه سطوح نظریه ذهن در بین کودکان داراي
اتیسم ،کم توانی ذهنی ،اختالل نقش توجه -بیش فعالی و عادي .مجله مطالعات ناتوانی.58-43 ،)8( 4 ،
 .21کریمی ،زهرا ،امیري مجد ،محتبی ،و بزازیان ،سعیده .)1393( .مقایسه مشکالت رفتاري و اضطراب امتحان در دانش آموزان
داراي ناتوانی یادگیري عادي .مجله مطالعات ناتوانی.22-14 ،)7( 4 ،
 .22بشارت ،محمد علی ،بزازیان ،سعیده ،قرباني ،نیما ،و اصغری ،مهسا سادات .)1393( .پیش بینی خود شناسی انسجامی
فرزندان بر اساس ویژگیهاي فرزند پروري والدین .فصلنامه خانواده پژوهی.78-65 ،)37( 10 ،
 .23دلجو ،زهرا .جان بزرگی ،مسعود .بزازیان ،سعیده و موسوي ،الهام .)1393( .رابطه سطح تحول روانی -معنوي و احساس
تنهایی با اضطراب وجودي در دانشجویان  .دو فصلنامه مطالعات اسالم و روانشناسی.24-5 ،)13( 7 .
 .24کهریزه ،چیمن ،بزازیان ،سعیده ،قمري ،محمد .)1393( .رابطه سخت رویی روانشناختی و عملکرد خانواده با بهزیستی ذهنی
پرستاران .مجله مراقبت هاي پیشگیرانه در پرستاري و مامایی.53-44 ،)1( 4 ،
 .25بشارت ،محمد علی ،بزازیان ،سعیده .)1393( .بررسی ویژگیهاي روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه اي از
جامعه ایرانی .نشریه علمی -پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.70-61 ،)84( 24 ،
 .26قاسمی پور کرد محله ،معصومه و بزازیان ،سعیده .)1392( .رابطه بین سبک هاي فرزند پروري و کمال گرایی با اضطراب
اجتماعی دانش آموزان تیزهوش .فصلنامه پژوهشها و مطالعات علوم رفتاري.114-101 ،)15( 5 ،
 .27بزازیان ،سعیده .)1391( .خودکارآمدي ،حمایت اجتماعی و رفتارهاي خود-مراقبتی بیماران مبتال به دیابت نوع دو.
پژوهشهاي کاربردي روانشناختی.44-33 ،)4( 3 ،
 .28بشارت ،محمد علی ،بزازیان ،سعیده .)1390( .بررسی پایایی ،روایی و تحلیل عاملی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گري.
فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی،)5( 1 ،
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 .29بزازیان ،سعیده .رجب ،اسداهلل .)1390( .خودکارآمدي ،حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع دو.
فصلنامه علوم رفتاري.40-25 ،)10( 3 ،
 .30بزازیان ،سعیده .بشارت ،محمد علی .)1389( .بررسی رابطه بین سبکهاي دلبستگی و ادراک بیماري با بهزیستی روانشناختی
و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتال به دیابت نوع  .Iمجله دیابت و لیپید ایران.196-188 ،)2(10 ،
 .31بزازیان ،سعیده .بشارت ،محمد علی .)1389( .نقش سبکهاي دلبستگی در سازگاري با بیماري دیابت نوع  .Iمجله علوم
رفتاري.34-21 ،5 ،
 .32بزازیان ،سعیده و رجب ،اسداهلل .)1389( .ارزیابی ویژگیهاي روان سنجی مقیاس کیفیت زندگی افراد دیابتی (گستره سنی 20
تا  60سال) .فصلنامه روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی.328-317 ،24 ،
 .33بزازیان ،سعیده .بشارت ،محمد علی .)1389( .سبکهاي دلبستگی ،ادراک بیماري و کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع
 . Iدو فصلنامه روانشناسی معاصر.11-3 ،)1( 5 ،
 .34بزازیان ،سعیده .بشارت ،محمد علی .بهرامی احسان ،هادي و رجب ،اسداهلل .)1389( .نقش تعدیل کننده راهبردهاي مقابله در
رابطه بین ادراک بیماري ،هموگلوبین گلیکوزیله و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع  . Iمجله غدد درون ریز و
متابولیسم ایران.221-213 ،)3( 12 ،

 .35بزازیان ،سعیده و بشارت ،محمد علی .)1388( .مقایسه هوش هیجانی ،سالمت روانی و سالمت جسمی مشاغل مختلف .مجله
روانشناسی کاربردي.27-7 ،)9( 1 ،
 .36بزازیان ،سعیده و رجایی ،یداهلل .)1386( .رابطه بین موقعیت اقتصادي -اجتماعی با سالمت روانی و جسمانی .فصلنامه
روانشناسان ایرانی.248 -237 ،11 ،
 .37دادستان ،پریرخ .حق بین ،محسن .بزازیان ،سعیده .و حسن زاده توکلی ،محمدرضا .)1383( .جدایی روانشناختی از والدین و

پیشرفت تحصیلی :یک پژوهش درباره تفاوتهاي جنسی و فرهنگی .فصلنامه روانشناسان ایرانی.20-3 ،1 ،
 .38دادستان ،پریرخ و بزازیان ،سعیده .)1381( .بررسی تحولی بازخورد کودکان نسبت به بیماریهاي روانی بر حسب فاصله

اجتماعی .مجله علوم روانشناختی.297-286 ،3 ،
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کنفرانس های داخلي
 معنا در زندگی و رضایت از زندگی، نیازهاي اساسی روانشناختی.)1396( . سعیده، بزازیان، مجتبی، امیري مجد، رقیه،غالمی

.1

 ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.در دانشجویان
. تاب آوري و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان،شوخ طبعی.) 1396 ( . سعیده، بزازیان، مجتبی، امیري مجد، پروین، اشتري.2
ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 آموزش شادکامی و تغییر عواطف مثبت و منفی در دانش آموزان.) 1396 ( . سعیده، بزازیان، سمانه سادات، میرجعفري.3
 ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.دختر
 رابطه مدیریت زمان و عملکرد خانواده با رضایت از زندگی معلمان زن مقطع.)1396( .  سعیده، بزازیان، شهین، فتحی.4
 حقوق و علوم اجتماعی، اولین کنفرانس ملی پژوهش هاي نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی.دبیرستان شهر ابهر
 رابطه ویژگی هاي شخصیتی و هوش هیجانی با اعتیاد به بازي هاي.)1395( . اصغر، جعفري، سعیده، بزازیان، پریسا،  نوروزي.5
. دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.رایانه اي در نوجوانان پسر
رابطه خودکارآمدي و انگیزه پیشرفت معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. )1395( . سعیده،  بزازیان، الهه،  بیگدلی.6
. دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.دوره دوم سه ساله ابتدایی
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 .7همتی ،خدیجه ،بزازیان ،سعیده ،و امیري مجد ،مجتبی .)1395( .رابطه سرمایه روانشناختی با مهارهتاي ارتباطی و کیفیت
خدمات کارکنان بانک مسکن .سومین کنفرانس بین المللی نوآوري هاي اخیر در روانشناسی ،مشاوره وعلوم رفتاري ،ایران،
دانشگاه تهران 19 ،آذر ماه .1395
 .8کاظمی ،سمیه ،بزازیان ،سعیده .) 1395( .رابطه سبکهاي فرزند پروري ادراک شده با خود ادراکی و سازگاري در دانش اموزان.
سومین کنفرانس بین المللی نوآوري هاي اخیر در روانشناسی ،مشاوره وعلوم رفتاري ،ایران ،دانشگاه تهران 19 ،آذر ماه .1395
 .9علی اکبري ،سولماز ،جعفري ،اصغر و بزازیان ،سعیده .)1394( .رابطه شیوه هاي فرزندپروري و ارزش هاي والدین با گرایش به
اعتیاد در نوجوانان .دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی ،ایر ان ،مشهد 29 ،بهمن .1394
 .10محبی ،مریم ،جعفري ،اصغر ،بزازیان ،سعیده .)1394( .رابطه شوخ طبعی و شادکامی با تاب آوري و بهزیستی روانشناختی در
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر .دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی ،ایر ان ،مشهد،
 29بهمن .1394
 .11لیثی ،خدیجه ،بزازیان ،سعیده .)1394( .رابطه ویژگی هاي ادراک شده خانواده اصلی و فعلی و ساختار قدرت درخانواده با
رضایت زناشویی زنان .دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی ،ایر ان ،مشهد 29 ،بهمن .1394
 .12مصطفی پور ،چیمن ،و بزازیان ،سعیده .)1394( .اثرات طوالنی شدن دوران تجرد بر سرمایه روانشناختی معلمان زن آموزش و
پرورش شهرستان بوکان .اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی ،موسسه عالی علوم و فناوري حکیم عوضی
شیرازي ،ایران ،شیراز 20 ،مهر ماه .1394
 .13باباخانی ،وحیده  ،و بزازیان ،سعیده .)1393( .اثربخشی آموزش مهارت هاي جنسی بر رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی
زوجین .اولین گنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ،ایران ،اهواز .1393 ، 30-29
 .14ندا ورقائی ،ندا ،بزازیان ،سعیده ،جعفري ،اصغر .)1391( .تعیین رابطه هوش فرهنگی با کیفیت زندگی کاري مدیران مدارس.
نخستین همایش ساالنه علوم مدیریت نوین ،ایران ،گرگان 5 ،شهریور .1391
 .15جبارزاده قشالق  ،رویا ،بزازیان ،سعیده ،و شقاقی ،فرهاد .)1391( .اثربخشی آموزش مهارتهاي زندگی بر تاب آوري معلمان
زن .سومین همایش ملی مشاوره ،ایران ،خمینی شهر ،یکم فروردین .1391
 .16قاسمی پور کرد محله ،معصومه ،و بزازیان ،سعیده .)1391( .رابطه بین کمال گرایی با اضطراب اجتماعی دانش آموزان
تیزهوش .پنجمین همایش بین المللی روانپژشکی کودک و نوجوان (چاپ خالصه مقاالت در ویژه نامه تازه هاي روانپزشکی
کودک و نوجوان ایران) ،ایران تهران.1391 3-2 ،
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 .17بزازیان ،سعیده .)1386( .بیماریهاي مزمن کودکان ،آثار و روشهاي مداخله گري روانشناختی .در :روانشناسی ،عرصه ها و
دیدگاهها .مجموعه مقاالت سمینار بزرگداشت دکتر پریرخ دادستان .تهران؛ سمت.
 .18بشارت ،محمد علی و بزازیان ،سعیده  .بررسی تاب آوري با موفقیت ورزشی و سالمت روانی در ورزشکاران .دومین گنگره بین
المللی روان شناسی کاربردي در ورزش قهرمانی ،تهران 15 -14 ،بهمن ( .1387متن کوتاه مقاله در  4صفحه چاپ شده است)
 .19بشارت ،محمد علی و بزازیان ،سعیده .مقایسه ویژگیهاي شخصیتی ورزشکاران در ورزشهاي فردي و گروهی .دومین گنگره
بین المللی روان شناسی کاربردي در ورزش قهرمانی ،تهران 15 -14 ،بهمن ( .1387متن کوتاه مقاله در  4صفحه چاپ شده
است)
 .20بشارت ،محمد علی .زبردست ،عذرا و بزازیان ،سعیده .رابطه نارسایی هیجانی با اضطراب ،افسردگی ،درماندگی روانشناختی و
بهزیستی روانشناختی .دومین گنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسی بالینی ،تهران 29 ،بهمن لغایت  1اسفند .1387
 .21زبردست ،عذرا .بشارت ،محمد علی و بزازیان ،سعیده .نارسایی دفاعی و سبکهاي دفاعی من .دومین گنگره سراسري
پژوهشهاي روانشناسی بالینی ،تهران 29 ،بهمن لغایت  1اسفند .1387
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