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دکتری تخصصی روان شناسی سالمت دانشگاه تهران 
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه تهران 

کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز
دانشیار روان شناسی سالمت

کتــاب هــا

رای، مارک؛ دی مور، کریستال )1399(. کتاب کار بهبودی پس از طالق: چگونه از خشم، آسیب و رنجش التیام پیدا کنید و زندگی ای را بسازید که 	 

خواهان آن هستید. عاطفه محمدصادق و یگانه آقایی )مترجمان(. حمید پورشریفی )ویراستار(. تهران: ارجمند.

ساترفیلد، جیسون )1398(. ارتقاء کیفیت زندگی در پایان عمر )مداخالت شناختی رفتاری(. ابراهیم اکبری، زینب عظیمی، احمد امیری پیچاکالیی 	 

)مترجمان(. حمید پورشریفی )ویراستار(. تهران: ارجمند. 

مک کی، متیو؛ دوفرین، تروی )1397(. درمان 30 دقیقه  ای اضطراب. عاطفه محمدصادق )مترجم(. حمید پورشریفی )ویراستار(. تهران: ارجمند.	 

یعقوبی، حمید و پورشریفی، حمید )1396(. برنامه بتا: یک سئوال بپرسید و یک زندگی را نجات دهید. نشر مشترک: دفتر مشاوره و سالمت 	 

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوی، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز امور اجتماعی و 

فرهنگی وزارت کشور. 

بول، توماس ج. )139۴(. روان شناسی سالمت بالینی. انسیه انجدانی، فاطمه آقایی میبدی، فریبا زرانی و وحید صادقی )مترجمان(. فریبا زرانی 	 

و حمید پورشریفی )ویراستاران(. تهران: ارجمند. 

و 	  مشاوره  دفتر  مشترک  نشر  استانداردها.  و  کارکردها  دانشجویی:  مشاوره  مراکز   .)1393( حمید.  پورشریفی،  و  فریبا  زرانی،  حمید؛  یعقوبی، 

سالمت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.

یعقوبی، حمید؛ پورشریفی، حمید و اکبری، سعید. )1393(. مقیاس ملی سالمت روانی دانشجویان: دستورالعمل اجرا، نمره گذاری و تفسیر. 	 

نشر مشترک دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و جهاد دانشگاهی شهید بهشتی. 

نویدیان، علی و پورشریفی، حمید. )1390(. مصاحبه انگیزشی: راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی گروهی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 	 

زاهدان.

آرکوویتز، هال؛ وسترا، هنی ا. میلر، ویلیام؛ و رولنیک، استفن. )1389(. مصاحبه انگیزشی در درمان مشکالت روان شناختی. )مترجمان، علی 	 

نویدیان، محمدرضا عابدی، نورمحمدبخشانی و حمید پورشریفی(، نشر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و انتشارات سخن گستر )تاریخ انتشار 

اثر به زبان اصلی، ۲008(.
رولنیک، استفن؛ میلر، ویلیام. آر؛ و بوچلر، کریستوفر. سی. )1389(. مصاحبه انگیزشی در مراقبت-های بهداشتی درمانی: کمک به تغییر رفتار 	 

بیماران. )مترجمان، علی نویدیان، سیداحمد احمدی، نورمحمدبخشانی و حمید پورشریفی(، نشر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و انتشارات 
سخن گستر )تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲008(. 

لیدالو، کن؛ لری، تامسون؛ لدیک، سیسکین؛ دولورس گاالگر، تامسون. )1387(. درمان رفتاری- شناختی سالمندان. ویراستار محمود ایروانی. 	 
)مترجمان، فریبا زرانی، طیبه فردوسی، رضا باقریان سرارودی، حمید پورشریفی، حیدر اسالمی شهربابکی، ناصر گودرزی(. تهران: جیحون. 

پورشریفی، حمید؛ زرانی، فریبا؛ وقار، معصومه؛ خلجی، نفیسه و داوری، علیرضا. )138۴(. مشاوره دانشجویی: مستندسازی فعالیت های دفتر 	 
مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ها. جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.

منبع 	  عنوان  به  حاضر  حال  در  کتاب  این  تکمیلی.  سنجش  تهران:  بالینی.  روان شناسی   .)138۲( امیرهوشنگ.  مهریار،  حمید؛  پورشریفی، 

کارشناسی ارشد معرفی می گردد و به چاپ ششم رسیده است.
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هادوک، گلیان؛ و اسلید، پتردی. )1378(. رفتار درمانی شناختی اختالالت اسکیزوفرنیک. )مترجمان؛ حمید پورشریفی، مجید محمود علیلو و 	 

تورج هاشمی نصرآبادی(. تهران: دانشگران فردا.

استکتی، گیل. اس. )1376(. درمان رفتاری وسواس. )مترجمان؛ مجید محمود علیلو و عباس بخشی پور رودسری(، ویراستار، حمید پورشریفی. 	 

تبریز: روان پویا.

مسئولیت های علمی و اجرایی

مسئولیت های علمی و اجرایی.	 

عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران.	 

عضو وابسته انجمن روان شناسی بریتانیا.	 

 	.)Royal Free Hospital( مربی بخش روان پزشکی بیمارستان آزاد سلطنتی لندن

 	.)Academic Dept. Psychiatry, London Hospital( استادیار دپارتمان روان پزشکی بیمارستان لندن

مدیر گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی.	 

نایب رئیس انجمن روان شناسی ایران.	 

رئیس شاخه روان شناسی بالینی انجمن روان شناسی ایران.	 

مدیر مسئول مجله روان شناسی معاصر.	 

عضو موسس و هیات تحریریه فصلنامه علمی برانوش چاپ کمبریج انگلستان.	 

مدیر آموزش شورای فرهنگی آموزشی بریتانیا در تهران.	 
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doi:10.1007/s13187-018-1411,
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مقاله  های فارسی

تنظیم 	  راهبردهای  تعدیل کننده  نقش   .)1399( ناهید.  سومار،  هواسی  و  مهدی  کالنتری،  بیوک؛  تاجری،  حمید؛  پورشریفی،  سهیال؛  اعتمادی، 

شناختی هیجان در رابطه بین شدت تجربه آسیب جنسی و عالئم جسمی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 18، 1، 11۲-1۲1.

سلطانی اصل هریس، سهیال؛ باباپور، جلیل؛ پورشریفی، حمید؛ بخشی پور، عباس؛ و قاسمی، علی. )1399(. نقش میانجی حمایت اجتماعی 	 

ادراک شده و منبع کنترل در رابطه بین سطح تحصیالت و سازگاری روان شناختی مادران کودکان مبتال به سرطان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 

.1-10 ،1 ،18

و 	  ناامیدی  در  نگر  یکپارچه  مداخله  اثربخشی   .)1398( کورش.  میری،  سایه  و  جهانشا؛  محمدزاده،  حمید؛  پورشریفی،  حمیرا؛  سلیمان نژاد، 

بدتنظیمی هیجانی به عنوان تعیین کننده گرایش به خودکشی در نوجوانان و جوانان شهر ایالم. مجله سالمت جامعه، 13، 3، 3۲-۴۴. 

بین 	  رابطه  در  درمان  از  پیروی  گر  میانجی  نقش   .)1398( مجید.  ولی زاده،  و  محمدرضا  صیرفی،  حمید؛  پورشریفی،  شیرین؛  مقدم،  انصاری 

خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن، پریشانی روان شناختی با کاهش وزن افراد چاق جراحی شده به روش اسلیو گاستروکتومی. مجله 

تحقیقات علوم رفتاری، 17 )۲(. 335 -3۲۴.

بختیاری، اروی؛ پورشریفی، حمید؛ عشایری، حسن؛ احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه سادات. )1398(. نقش عوامل پیش بین در حفظ کاهش 	 

وزن در افراد مبتال به چاقی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13، 11، ۴6 -3۴. 



حمید پورشریفی
Hamid Pour Sharifi 5

محمودی، فرح؛ مداحی، محمدابراهیم؛ پورشریفی، حمید و مسچی، فرحناز. )1398(. مقایسه اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد و گروه 	 

درمانی شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتال به سوءهاضمه عملکردی. نشریه مدیریت ارتقای سالمت، 8 

 .۴3- 5۲ ،38 ،)۴(

محسنی کبیر، معصومه؛ پورشریفی، حمید؛ کیامنش، علیرضا؛ مشایخ، مریم. )1398(. ساخت و اعتباریابی مقیاس رفتارهای ابرازی و ابزاری 	 

روابط زوجین. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17 )1(، 119-108. 

ارتباطی 	  ارزیابی  با روش  باباپور، جلیل؛ بخشی پور، عباس؛ پورشریفی، حمید؛ و حکمتی، عیسی. )1398(. سنجش باورهای ضمنی افسردگی 

ضمنی)IRAP( : مطالعه ای بر اساس مدل بسط و انسجام ارتباطی )REC(. فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، 1۴. 53.، ۴3-19. 

سلیمان نژاد، حمیرا؛ پورشریفی، حمید؛ محمدزاده، جهانشا؛ و سایه میری، کورش. )1398(. اثربخشی پروتکل یکپارچه نگر در کاهش نگرش 	 

منفی به حل مساله به عنوان تعیین کننده گرایش به خودکشی در نوجوانان و جوانان 15 تا ۲۴ ساله ایالم. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو 

تحقیقات بهداشتی، 17 )1(، 65، ۲8-15. 

و 	  اوتیسم  طیف  اختالل  دارای  کودکان  در  چهره   هیجان های  بازشناسی  مقایسۀ   .)1398( لیلی.  پناغی،  و  حمید  پورشریفی،  مهسا؛  احدیان، 

کودکان بهنجار. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 13، 51، 37-۴6.

اولیه 	  ناسازگار  طرحواره های  پیش بینی   .)1398( جعفر.  پویامنش،  فریبرز؛  باقری،  حمید؛  پورشریفی،  طاهره؛  رنجبری پور،  عاطفه؛  خراسانی زاده، 

براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک های دلبستگی. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 13، 50، ۲6-17.

و 	  بر اساس تکانشگری  پرخوری  به اختالل  افراد چاق مبتال و غیرمبتال  لیال؛ حشمتی، رسول و پورشریفی، حمید. )1398(. تمایزگذاری  کهتری، 

اجتناب تجربه ای: یک مطالعه همبستگی. مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، ۲5)1(، 95-8۴. 

خراسانی زاده، عاطفه؛ پورشریفی، حمید؛ رنجبری پور، طاهره؛ باقری، فریبرز؛ پویامنش، جعفر. )1398(. الگوي ساختاري رابطه بین الگوهاي ارتباط 	 

والد-فرزند و طرحواره هاي ناسازگار اولیه با میانجیگري سبك هاي دلبستگي. فصلنامه روان شناسي کاربردي، ۴9، 55-76.

ورمقانی، حمیرا؛ فتحی آشتیانی، علی؛ پورشریفی، حمید. )1397(. بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی فهرست اختالل استرس پس از 	 

ضربه  منطبق با ویراست پنجم نظام تشخیصی و آماری اختالالت روانی.  پژوهش های کاربردی روان شناختی، 9، 3، 131-1۴۲. 

نظام دوست سدهی، معصومه؛ برجعلی، احمد؛ پورشریفی، حمید؛ کراسکیان موجمباری، آدیس و صیرفی، محمدرضا. )1397(. رابطه امید و 	 

حس انسجام با بهزیستی روان شناختی سالمندان: نقش میانجی نگرش به مرگ. روان شناسی پیری، ۴، 3 )1۴(، 195-179. 

شخصیت، 	  منش  و  سرشت  رگه های  نقش   .)1397( حسین.  انباردان،  ناصری  رسول؛  حشمتی،  حمید؛  پورشریفی،  جلیل؛  خیرالدین،  باباپور 

نیازهای بنیادینروان شناختی و طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی آسیب پذیری به اعتیاد. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 16 )۲(، 150-1۴3. 

کهتری، لیال؛ حشمتی، رسول و پورشریفی، حمید. )1397(. بررسی روابط ساختاری افسردگی بر مبنای اجتناب تجربه ای و سرکوبگری عاطفی: 	 

نقش میانجی شفقت بر خود. مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، ۲۴)3(، ۲97-۲8۴. 

به 	  مبتالیان  درمان  از  ریزش  در  دلبستگي  هاي  سبك  و  درماني  اتحاد  نقش   .)1397( محسن.  سودمند،  و  حمید  پورشریفی،  جلیل؛  باباپور، 

سوءمصرف مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهي، ۴6، 173-188. 

احدیان، مهسا؛ پورشریفی، حمید؛ و میرلو، محمدمهدی. )1397(. تأثیر یوگا بر نشانه های نقص توجه و بیش فعالی-تکانشگری در دانش آموزان 	 

پسر دورة ابتدایی دارای اختالل نقص توجه/بیش فعالی. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 19)۲(، 10-1. 

بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید و عندلیب کورایم، مرتضی. )1397(. برازش روابط علي-ساختاري بزهکاري با اسناد خطا و 	 

اجبار والدیني با واسطه-گري خود-کنترلي. فصلنامه پژوهش هاي نوین روانشناختي، 13، 51، ۴7-۲3.

خسروی، صدراله؛ امینی، مسعود؛ پورشریفی، حمید؛ سبحانی، زهرا و صادقیان، لیال )1397(. اثربخشي مدل اطالعات- انگیزش- مهارت هاي 	 

رفتاري بر بهبود اندازه وزن و محیط اندام ها در زنان تحت عمل جراحي چاقي. مجله طب جنوب، ۲1، 1، 81-91.

پورشریفی، حمید؛ باباپور، جلیل، محمود علیلو، مجید؛ خانجانی، زینب؛ زینالی، شیرین. )1396(. طراحي و آزمون مدلي براي اضطراب کودکان 	 

بر اساس متغیرهاي والد و کودك. نشریه روانشناسي خانواده، ۴، 1، 17-۲8. 

مدل 	  در  کودك  و  والد  متغیرهاي  نقش   .)1396( شیرین.  زینالی،  زینب؛  خانجانی،  مجید؛  علیلو،  محمود  جلیل،  باباپور،  حمید؛  پورشریفی، 

ساختاری اضطراب کودکان. فصلنامه مشاوره و روان درمانی، ۴، 15، 18-۲9. 

باباپور خیرالدین، جلیل؛ پورشریفی، حمید؛ غباری بناب، باقر؛ خانجانی، زینب و بهرامی، محسن. )1396(. رابطه دلبستگي بزرگسالي و دلبستگي 	 

به خدا با سالمت روانشناختي با میانجیگري تاب آوري. فصلنامه روانشناسي، ۲1، ۴ )8۴(، 369. 
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حسین پور، محمدرضا و پورشریفی، حمید. )1396(. بررسي عوامل مستعد کننده شخصیتي و روانشناختي در بیماري هاي عروق کرونر. نشریه 	 

توسعه پرستاري در سالمت، 8، 18، 57-68. 

منصوریه، نسترن؛ پورشریفی، حمید؛ تابان صادقی، محمدرضا؛ صیرفی، محمدرضا. )1396(. همبستگي حمایت اجتماعي و خود مراقبتي در 	 

بیماران نارسایي قلبي: نقش میانجي درك از بیماري. نشریه مدیریت ارتقاي سالمت، 5 )۲7(، 50-۴3.

خود 	  با  اجتماعي-اقتصادي  وضعیت  رابطه   .)1396( محمدرضا.  صیرفی،  محمدرضا؛  صادقی،  تابان  حمید؛  پورشریفی،  نسترن؛  منصوریه، 

مراقبتي دربیماران نارسایي قلبي: نقش میانجي نگراني هاي مرتبط با بیماري. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، 17، 5، 5-1۲.

ورمقانی، حمیرا و پورشریفی، حمید. )1396(. پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی در دانش آموزان و والدین. فصلنامه نوین 	 

روان شناختی دانشگاه تبریز، 1۲، ۴6، 159-18۲.

بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید و عندلیب کورایم، مرتضی. )1396(. برازش روابط علی - ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و 	 

اجبار والدینی با واسطه گری همدلی شناختی و عاطفی. شناخت اجتماعی، 6، 11، 66-۴0.

)ندای 	  باال  تهییج کنندگی  با  رایانه ای  بازی های  تاثیرات   .)1396( حسن.  شاهرخی،  محمدعلی؛  نظری،  حمید؛  پورشریفی،  مریم؛  جلودار،  تقوی 

وظیفه( و پایین )پرندگان خشمگین( بر سطح انگیختگی زیستی کودکان پسر. فصلنامه پژوهش در سالمت روانی، 11، 1، 39-۴8.

در 	  تورج؛ احمدی، محمد. )1396(. مقایسه مشکالت تصویر بدني و اضطراب اجتماعي - جسماني  آباد،  پورشریفی، حمید؛ هاشمی نصرت 

نوجوانان چاق و داراي وزن طبیعي: بررسي نقش تعدیل کنندگي فشار اجتماعي - فرهنگي براي کاهش وزن و تغییر بدني. فصلنامه روانشناسي 

سالمت، 6، ۲1، 103-86.

مالجعفر، همدم؛ پورشریفی، حمید؛ مسچی، فرحناز؛ برماس، حامد؛ تاجری، بیوک. )1396(. بررسي اثربخشي پروتکل مبتني بر یکپارچه نگري بر 	 

کاهش پریشاني روان شناختي در سالمندان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۲0، 3، 97-88.

سپهریان آذر، فیروزه؛ عیسی زادگان، علی؛ اسدی مجره، سامره و پورشریفی، حمید. )1396(. ارزیابي مدل شناختي- شخصیتي اختالل اضطراب 	 

فراگیر در تبیین ادراك درد بیماران داراي درد مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19، 1، ۴1-3۲.

سبحانی، زهرا؛ احدی، حسن؛ خسروی، صدرا؛ پورشریفی، حمید و صیرفی، محمدرضا. )1396(. شاخص های روانسنجی پرسش نامه رفتارهای 	 

خود- مدیریتی پس از عمل جراحی چاقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۲0، 1 )118(، 95-8۴.

فالحت 	  مسعود,  ظفر  حمید,  پورشریفي  حمیدرضا,  آبادي  حسن  حمید,  پیروي  سیدابوالحسن,  ریاضي  حمید,  یعقوبي  بهروز,  دولتشاهي   

مطالعه  دانشجویان«:  زندگي  سیماي  ملي  »مقیاس  اعتباریابي  و  ساخت   .)1395( ناصر  قراملکي  صبحي  حسن,  حمیدپور  مژگان,  دوست 

مقدماتی. پژوهش هاي کاربردي روانشناختي )روانشناسي و علوم تربیتي(، 7، 3، 115-1۲5.

بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ پورشریفی، حمید و عندلیب کورایم، مرتضی. )1395(. هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید 	 

نظر شده در بین جمعیت خالفکار تهران.  فصلنامه علمی- پژوهشی اندازه گیری تربیتی، 6، ۲۴، 1۲3-1۴۴.

از درمان در 	  سبحانی، زهرا؛ احدی، حسن؛ خسروی، صدرا؛ پورشریفی، حمید و صیرفی، محمدرضا. )1395(. تاثیر مصاحبه انگیزشي بر پیروي 

افراد چاق جراحي شده به روش اسلیو گاسترکتومي.  ماهنامه ارمغان دانش شماره 119، 1۲35-1۲18.

متین پور، بهمن؛ پورشریفی، حمید؛ حشمتی، رسول؛ حبیبی، رومینا؛ یمین، نگار و قناتی، متانت )1395(. رابطه کمال گرایی با عاطفه مثبت و 	 

منفی و افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشات وسواسی. مجله طنین سالمت، ۴، 3، 7-1.

پورشریفی، حمید؛ زرانی، فریبا. )1395(. پژوهش های بهداشت روانی: مطالعه ای نظام-مند. پژوهشهای روان شناختی، 9، 3 )38(، 115-103.	 

پورشریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل و کارسازی، حسین. )1395(. عوامل آسیب پذیری اختالل اضطراب فراگیر بر اساس مدل آسیب پذیری 	 

سه گانه.کومش، 18، 1 )66(، 61-51.

زارعی، احمد؛ پورشریفی، حمید و باباپور خیرالدین، جلیل. )1395(. نقش نارضایتی از تصویر بدنی و سالمت روانی در پیش بینی چاقی دختران 	 

نوجوان.مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 18، 3، 197-۲0۴.

پیشوا، نوشین؛ بیانلو، اعظم؛ پورشریفی، حمید و یاوری، طاهره. )1395(. رابطه ناگویی خلقی و کیفیت زندگی در بیماران با شکایت درد مراجعه 	 

به درمانگاه های پزشکی و افراد سالم. روان شناسی سالمت، 19، 59-71.

گاهی بر تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتال به 	  علیزاده، اصغر؛ پورشریفی، حمید. )1395(. اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آ

دیابت نوع دو. مجله روان شناسی و روان پزشکی شناخت، 3، ۲، ۴۴-55.

فرطوسی، فاطمه؛ نظری، محمدعلی؛ پورشریفی، حمید؛ ریاحی، فروغ. )139۴(. مقایسه دقت ادراک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان 	 

عادی شهر اهواز. مجله دستآوردهای روان شناسی بالینی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، 1، 1 )۲(، ۴۴-۲9.
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پورشریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ محمود علیلو، مجید؛ خانجانی، زینب و زینالی، شیرین. )139۴(. نقش متغیرهای والد- کودک در 	 

مدل ساختاری اضطرابی کودکان. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، ۴، 15، 17-۲9.

بر بهبود 	  الگوی 8 مرحله ای کش  بر  اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی  باوادی، بیتا؛ پورشریفی، حمید و لطفی کاشانی، فرح )139۴(. 

بهزیستی روان شناختی زنان مبتال به سرطان پستان. فصلنامه بیماری های پستان ایران، 8، ۴، ۴1-51.

پورشریفی، حمید و فرهمند ثابت، مجید )139۴(. رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت خواب با سالمت عمومی ساکنان سرای سالمندان. مجله 	 

روان شناسی پیری، 1، 1، 31-39.

وطنی، فاروق؛ آزادی منش، پگاه؛ پورشریفی، حمید و عصفوری، میعاد. )139۴(. بررسي وابستگي به اینترنت و عالئم اختالل بیش فعالي کم 	 

توجهي در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران، 13۲، 33۴-337.

ابراهیم؛ پورشریفی، حمید؛ فهیمی، صمد؛ عظیمی، زینت؛ محمود علیلو، مجید؛ امیری، احمد و وحیدی، پریسا. )139۴(. اثربخشی 	  اکبری، 

درمان متمرکز بر هیجان بر روی قربانیان جنسی روابط عاطفی: مطالعه تک موردی. اصول بهداشت روانی، 18 )1(، 10-۲1.

بهادری خسروشاهی، جعفر؛ باباپور، جلیل؛ و پورشریفی، حمید. )139۴(. رابطه تاب آوری و منبع کنترل با شادکامی دانشجویان. پژوهش های 	 

روان شناختی، 18، ۲ )36(، 11۴-1۲7.

انواع اختالالت شخصیت با شدت 	  رابطه   .)139۴( . نوربخش، سمیه سادات؛ زین الدینی، زهرا؛ خانجانی، زینب؛ پورشریفی، حمید و همکاران 

آسیب ناشي از اعتیاد در مردان ایراني مصرف کننده مواد. طب توانبخشی،۴، 3، 119-1۲7.

زبردست، عذرا؛ بشارت، محمدعلی؛ پورحسین، رضا؛ بهرامی احسان، هادی و پورشریفی، حمید. )139۴(. مقایسه اثربخشي درمان روابط بین 	 

شخصي و مدیریت هیجانی در کاهش وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن. مجله روان شناسی سالمت،۴، 15، 50-60.

و 	  افسردگي  هاي  نشانه  و  خودمراقبتي  بر  رفتاري  شناختي  درمان  اثربخشي   .)139۴( جلیل.  باباپور،  و  حمید  پورشریفی،  نسیم؛  صمدزاده، 

اضطراب در زنان مبتال به دیابت نوع ۲: یك مطالعه مورد. دو ماهنامه فیض، 8۲، ۲6۴-۲55.

زبردست، عذرا؛ بشارت، محمدعلی؛ پورحسین، رضا؛ بهرامی احسان، هادی و پورشریفی، حمید. )139۴(. مقایسه اثربخشي درمان روابط بین 	 

شخصي و مدیریت هیجان بر کاهش وزن زنان چاق. مجله دانشگاه علوم پزشکي گیالن، 9۴، ۴7-36.

ایرانی. 	  افراد  در  اعداد  ذهنی  بازنمایی   .)139۴( علی.  جهان،  و  منصور  بیرامی،  حمید؛  پورشریفی،  محمدعلی؛  نظری،  حسن؛  مقدم،  صبوری 

فصلنامه تازه های علوم شناختی، 17، 3، 67، 1۲-19. 

و 	  ساز  فعال  هاي  سیستم  اساس  بر  نگراني  بیني  پیش   .)1393( حمید.  پورشریفی،  و  محمود  مجید  علیلو،  لیال؛  حسن زاده،  اصغر؛  علیزاده، 

بازداري رفتاري، راهبردهاي تنظیم شناختي هیجان و عدم تحمل بالتکلیفي در دانشجویان. فصلنامه روان شناسی شناختی، ۲، 3، 1-11. 

پورشریفی، حمید؛ خانجانی، زینب، باباپور، جلیل؛ هاشمی، تورج؛ بیرامی، منصور، و شالچی، بهزاد )1393(.  روابط ساختاري محیط خانواده، 	 

موقعیت اقتصادي اجتماعي و راهبردهاي شناختي تنظیم عاطفي با نشانگان بروني سازي و دروني سازي در نوجوانان: ارایه یك مدل آسیب 

پذیري. فصلنامه پژوهش در سالمت روان شناختی، 3۲، 1-16. 

و 	  آبادی، حمیدرضا  زینالي، شیرین؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ حسن  پور شریفی، حمید؛  پیروی، حمید؛  زردخانه، سعید؛ یعقوبی،حمید؛  اکبری 

حمیدپور، حسن. )1393(. ویژگی های روان سنجی آزمون پنج بعدی شخصیت: ابزاری برای ارزیابی آسیبهای روان شناختی. مجله روانپزشکي و 

روانشناسي بالیني ایران، ۲0، ۴، 3۲6-338.

صمدزاده، نسیم؛ پورشریفی، حمید و باباپور، جلیل. )1393(. بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر سازگاری روانی- اجتماعی با بیماری 	 

و نشانه های افسردگی در بیماران مبتال به دیابت نوع II.  فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، 17، 5، 96-78.

اکبری زردخانه، سعید؛ پورشریفی، حمید؛ یعقوبی، حمید؛ پیروی، حمید؛ حسن آبادی، حمیدرضا؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ قهوه چی، فهیمه. 	 

)1393(. مقیاس عوامل خطر و محافظت کننده سالمت روانی دانشجویان: ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی، مجله علوم رفتاری، 8، ۴، 

.3۲5-338

باباپور، جلیل؛ پورشریفی، حمید و روحانی، معصومه. )1393(. اثربخشی توانمندسازی شناختی بر حافظه کودکان مبتال به اختالالت یادگیری. 	 

فصلنامه خانواده و بهزیستن، 1، 17-30.

باباپور، جلیل؛ هاشمی، تورج؛ بیرامی، منصور، و شالچی، بهزاد )1393(.  نقش محیط خانواده در تبیین 	  پورشریفی، حمید؛ خانجانی، زینب، 

نشانگان درونی سازی و برونی سازی نوجوانان.  فصلنامه خانواده و پژوهش، 18، 91-110. 

بر 	  گروهی  امیددرمانی  اثربخشی    .)1393( ملیحه.  پیشوایی،  و  حمید  پورشریفی،  جلیل؛  باباپور،  وحید؛  مغانلو،  عطایی  رقیه؛  مغانلو،  عطایی 

بهزیستی ذهنی، پذیرش و نشخوار فکری بیماران HIV مثبت. ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 18، 5، ۲55-۲7۴.
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دانش 	  مطلب  درک  افزایش  در  نوروسایکولوژیکی  روش های  اثربخشی   .)1393( زهرا.  حامدی،  و  حمید  پورشریفی،  جلیل؛  خیرالدین،  باباپور 

آموزان نارساخوان تحولی. ناتوانی های یادگیری، ۴، ۲، ۲۲-37.

نظری، محمدعلی؛ صبوری مقدم، حسن؛ پورشریفی، حمید؛ بیرامی، منصور و جهان، علی. )1393(. تعامل بین اعداد و توجه فضایی در افراد 	 

ایرانی. پژوهش در علوم توانبخشی، 10 )5(، ۴81-۴95.

وجودی، بابک؛ عطارد، نسترن؛ پورشریفی، حمید. )1393(. مقایسه حساسیت بین فردی و ابراز وجود در افراد وابسته به مواد مخدر و عادی. 	 

فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد، 8، 31، 109-118.

 نبی زاده چپانه، قسیم؛ پورشریفی، حمید؛ فرنام، علیرضا؛ قادری، هاله؛ انصاری زنگانی، بهجت؛ شیرعلی زاده، نرمین. )1393(. مقایسه مزاج های 	 

عاطفی و طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی، اختالل دوقطبی و افراد بهنجار. مجله روان شناسی بالینی، 6، 

 .13-۲8 ،)۲۲(۲

بازانجامی 	  افکار   .)1393( معصومه.  رحیم خانلی،  ابراهیم؛  اکبری،  علی؛  فخاری،  حمید؛  پورشریفی،  مجید؛  علیلو،  محمود  صمد؛  فهیمی، 

اندیشناکی و نشخوار فکری به عنوان سازو کارهایی برای مقابله با عدم تحمل بالتکلیفی در اختالالت اضطراب منتشر و افسردگی عمده. مجله 

اصول بهداشت روانی، 16، 1، 3۴-۴6.

فرهمندمهر، زهره؛ محمودعلیلو، مجید؛ پورشریفی، حمید. )1393(. اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش باورهای مربوط به درآمیختگی 	 

افکار افراد مبتال به نوع شستشوی اختالل وسواسی - اجباری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۲۲، ۲، 1068-

.105۴

مجله 	  چاق.  زنان  وزن  کاهش  در  توفیق  روان شناختی  های  کننده  بینی  پیش   .)1393( مریم.  بیدادیان،  حمید؛  پورشریفی،  سپیده؛  صالحی، 

پزشکی ارومیه، ۲5، 5، 381- 373.

در 	  خوردن  نگرش های  و  جسمانی  اجتماعی-  اضطراب  مقایسه   .)1393( محمد.  احمدی،  تورج؛  آباد،  نصرت  هاشمی  حمید؛  پورشریفی، 

نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیل-کنندگی فشار اجتماعی - فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی. مجله علوم تغذیه 

و صنایع غذایی ایران، 9، ۲، ۴9-58.

بیدادیان، مریم؛ بهرامی احسان، هادی؛ پورشریفی، حمید و زهرایی، شقایق. )139۲(. طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در زنان 	 

مبتال به چاقی. فصلنامه روان شناسی سالمت، ۲، 8، ۲۲-39.

واژگان 	  هیجانی  بار  مقدماتی  هنجار  تهیه   .)139۲( زهرا.  شجاعی،  و  معصومه  حکیمی،  حمید؛  پورشریفی،  فریبا؛  خیاطی،  محمدعلی؛  نظری، 

فارسی. فصل نامه پژوهش های کاربردی روان شناسی، ۴، ۴، ۴1-71.

فهیمی، صمد؛ محمود علیلو، مجید؛ رحیم خانلی، معصومه؛ فخاری، علی؛ پورشریفی، حمید. )139۲(. عدم تحمل بالتکلیفی به عنوان ویژگی 	 

مستعد کننده ی اختالل های اضطراب منتشر، وسواسی- اجباری و وحشت زدگی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11، ۲33-۲۴۴.

ناصر؛ 	  صبحی قراملکی،  حسن؛  حمیدپور،  سعید؛  زردخانه،  اکبری  حمید؛  پورشریفی،  حمید؛  پیروی،  حمیدرضا؛  آبادی،  حسن  حسن؛  یعقوبی، 

هادوی، اصغر؛ کاویان، زهرا؛ حشمتی، محمدرضا؛ رضوی، مرضیه. )139۲(. بررسی وضعیت گرایش به نماز خواندن در بین دانشجویان بر حسب 

متغیرهای جمعیت شناختی. فرهنگ در دانشگاه اسالمی 7، 3، ۲، 187-۲16.

مبعث زمانی، مریم؛ پورشریفی، حمید. )139۲(. رابطه عزت نفس و درونی سازی ایده آل الغری با نارضایتی از تصویر بدنی. فصلنامه پژوهش 	 

های نوین روان شناختی، 8، 31، ۲7-39.

D و ابعاد آن با فشار روانی ادراک شده در 	  اسدی مجره، سامره؛ بخشی پور رودسری، عباس؛ پورشریفی، حمید. )139۲(. رابطه تیپ شخصیتی 

دانشجویان دانشگاه تبریز. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی؛ 1۴، ۴، 9۲-100.

اضطرابی. 	  اختالالت  عالئم  و  کلسترول  سطوح   .)139۲( تورج.  هاشمی،  نعیمه؛  عباسی،  ماشینچی  حمید؛  پورشریفی،  زینب؛  خانجانی، 

روان شناسی سالمت- فصلنامه علمی پژوهشی، ۲، ۲، 77=6۲.

 	 ; خانواده  مطالعات  و  زن  زنان.  در  حافظه  سوگیری  بر  خلق  القای  تاثیر   .)139۲( حمید.  پورشریفی،  مجید؛  محمودعلیلو،  سمیه؛  مداحی، 

 .1۲5-139:)13(۴

هاشمی، تورج؛ محمودعلیلو، مجید؛ پورشریفی، حمید؛ بیرامی، منصور؛ نعمتی سوگلی تپه، فاطمه. )139۲(. نقش ویژگی های شخصیت و 	 

راهبردهای مقابله ای در خود - مراقبتی بیماران مبتال به دیابت نوع ۲. روان شناسی بالینی; 5، ۲ )پیاپی 18(،89-99.

پیمان نیا، بهرام؛ پورشریفی، حمید؛ محمود علیلو، مجید. )139۲(. تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک )CPRT( بر بهبود 	 

عالئم اختالل سلوک در کودکان دبستانی شهر اهواز. مجله دست آوردهای روان شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۴، 3 )۲0(، ۲، 1۴1-160.
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با تعدیل کنندگی نگرش به منبع خبری، جنسیت و عزت نفس، 	  احمدی، حامد؛ پورشریفی، حمید. )139۲(. نقش منبع خبری در اقناع افراد 

دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، ۲،3، 6-18.

فخاری، علی؛ فهیمی، صمد؛ رحیم خانلی، معصومه؛ پورشریفی، حمید؛ محمود علیلو، مجید. )139۲(. مقایسه ی سوگیری توجه در فرآیند 	 

پردازش اطالعاتافراد مبتال به اختالل وحشت-زدگی و اختالل وسواسی اجباری و افراد سالم. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی - درمانی تبریز، 35، ۲، 63-71.

آموزشی 	  روش  سه  بخشی  اثر  بررسی   .)139۲( داوود.  سید  حسینی نسب،  محمد حسین؛  صومی،  مریم؛  شکار،  دشمن  حمید؛  پورشریفی، 

متفاوت بر میزان اضطراب بیماران معرفی شده به آندوسکوپی. مجله پژوهشی گوارش، 18، 1، 3۲-38.

پورشریفی، حمید؛ علیپور، احمد؛ زارع، حسین؛ افخمی اردکانی، محمد؛ اعراب شیبانی، خدیجه. )139۲(.  نقش تیپ شخصیتی در تاثیر استرس 	 

بر هموگلوبین گلیکوزیله و کورتیزول در زنان دیابتی نوع دو. فصلنامه افق دانش، 19، 1، ۴8-51.

آذری، شیدا؛ پورشریفی، حمید؛ فتی، الدن )1391(. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کوتاه مدت بر اختالل پرخوری. مجله علوم رفتاری، 6، ۴، 	 

.377-38۲

اکبری، ابراهیم؛ خانجانی، زینب؛ پورشریفی، حمید؛ محمود علیلو، مجید؛ عظیمی، زینب )1391(. مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل 	 

با درمانشناختی- رفتاری در بهبود عالئم مرضی شکست عاطفی دانشجویان. مجله روان شناسی بالینی، ۴، 3، 87-101.

 	 .)1391( زینب.  عظیمی،  احمد؛  پیچاکالیی،  امیری  صمد؛  فهیمی،  حمید؛  پورشریفی،  زینب؛  مجید؛خانجانی،  علیلو،  محمود  ابراهیم؛  اکبری، 

و  روانپزشکی  مجله  فرزندپروری،  الگوهای  و  اولیه  ناسازگار  طرحواره  های  در  نشانگان  بدون  و  با  عشقی  شکست  دانشجویاندارای  مقایسه 

روان شناسی بالینی ایران، 18، 3، 18۴-19۴.

با 	  گاهی  آ ذهن  و  فراشناخت  مولفه-های  ی  رابطه   .)1391( اله.  عزت  احمدی،  و  تورج  هاشمی،  حمید؛  پورشریفی،  جلیل؛  خیرالدین،  باباپور 

باورهای وسواسی دانش آموزان، مجله روان شناسی مدرسه، 1، ۴، ۲3-38.

اکبری، ابراهیم؛ پورشریفی، حمید؛ عظیمی، زینب؛ فهیمی، صمد؛ امیری پیچاکالیی، احمد. )1391(.  اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل 	 

درمانی  روان  و  مشاوره  فصلنامه  عاطفی،  طالق  ی  تجربه  دارای  های  زوج  صمیمیت  و  مثبت،  احساسات  سازگاری،  رضایتمندی،  افزایش  بر 

خانواده، ۲، ۴55-۴8۴.۴.

 	  .)1391( زینب  عظیمی،  احمد؛  پیچاکالی،  امیری  صمد؛  فهیمی،  حمید؛  پورشریفی،  زینب؛  خانجانی،  مجید؛  علیلو،  محمود  ابراهیم؛  اکبری، 

روان شناسی  و  روانپزشکی  مجله  بالینی،  نشانگان  با  عشقی  شکست  دارای  دانشجویان  فرزندپروری  الگوهای  و  اولیه  ناسازگار  طرحواره های 

بالینی ایران، 18، 3، 18۴-19۴.

امیری پیچاکالیی، احمد؛ خانجانی، زینب؛ پورشریفی، حمید؛عظیمی، زینب؛ فهیمی، صمد؛ اکبری، ابراهیم؛ محمود علیلو، مجید و قاسم پور، 	 

طرحواره های  و  دلبستگی  سبک های  بر  تاکید  با  دانشجویان:  عاطفی  شکست  بالینی  نشانگان  تداوم  علل  مقدماتی  بررسی   .)1391( عبدهللا 

ناسازگار اولیه، فصلنامه علمی -پژوهشی اندیشه و رفتار، 6، ۲3، ۲1-30.

اسدی مجره، سامره؛ عابدینی، مریم؛ پورشریفی، حمید؛ نیکوکار، مهناز )1391(. رابطه بین عدم تحمل بالتکلیفی و نشخوار فکری با نگرانی در 	 

جمعیتدانشجویی. مجله روان شناسی بالینی، ۴، 83-۴،91.

قاسمی پور، یدهللا؛ بهرامی احسان، هادی؛عباس پور، سمیه؛ پورشریفی، حمید. )1391(. اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اضافه وزن و چاقی 	 

افراد مبتال بهبیماری کرونری قلب. مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 18، ۴، ۲76-۲83.

تیپ 	  کارآمدی،  خود  همبستگی   .)1391( خدیجه.  شیبانی،  اعراب  حمید؛  پورشریفی،  احمد؛  علیپور،  حسین؛  زارع،  محمد؛  اردکانی،  افخمی 

شخصیتی و کانونکنترل سالمت با میزان کنترل قندخون در بیماران مبتال به دیابت نوع دو. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

شهید صدوقی یزد، ۲0، 6، 805-813.

زارع، حسین؛ علیپور، احمد؛ پورشریفی، حمید؛ افخمی اردکانی، محمد؛ اعراب شیبانی، خدیجه. )1391(. تأثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر 	 

شاخص هایبهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو. دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 1، ۲، ۴1-5۲.

ناصر؛ 	  قراملکی،  صبحی  حسن؛  حمیدپور،  حمیدرضا؛  حسن آبادی،  حمید؛  پیروی،  حمید؛  یعقوبی،  سعید؛  زردخانه،  اکبری  حمید؛  پورشریفی، 

محمودی، مریم. )1391(. ویژگی های روانسنجی مقیاس ملی سالمت روانی دانشجویان، فصل نامه پژوهش های کاربردی روان شناختی، 3، 

.61-8۴ ،3

افسردگی، 	  نقش   .)1391( جعفر.  بوالهری،  احمد؛  حاجبی،  میترا؛  حفاظی،  احمد؛  عاشوری،  فریبا؛  زرانی،  مجتبی؛  حبیبی،  حمید؛  پورشریفی، 

استرس، شادکامی وحمایت اجتماعی در غربالگری افکار خودکشی دانشجویی، مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 18، ۲، 99-107.
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حمیدی، صمد؛ پورشریفی، حمید، محمود علیلو، مجبد و شیروانی، امیر. )1390(. آمیختگی فکر-عمل و سرکوبی فکر در افراد دارای عالیم 	 

وسواسی- اجباری، اسکیزوتایپی باال وعالیم همپوش. پژوهش در سالمت روان شناختی، 5، ۲ و 1، 1۲-۲۲.

اصغرزاده سلماسی، فرزانه؛ پورشریفی، حمید. )1390(. تأثیر قصه درمانی بر بهبود سازگاری اجتماعی کودکان مبتال به اختالل سلوك، فصلنامه 	 

علوم تربیتی،۴، 1۴، 13-۲۴.

پورشریفی، حمید؛ زرانی، فریبا؛ بوالهری، جعفر؛ حفاظی، میترا. )1390(. عوامل خطرساز و محافظت کننده ناامیدی و خودکشی در دانشجویان. 	 

فصل نامه پژوهش های کاربردی روان شناسی، ۲،1، 63-78.

گروهی 	  آموزش  و  انگیزشی  مصاحبۀ  تاثیر   .)1390( اسدهللا.  رجب،  محمدعلی؛  بشارت،  امیرهوشنگ؛  مهریار،  رضا؛  زمانی،  حمید؛  پورشریفی، 

شناختی- رفتاری بر بهبود شاخص های بهزیستی، کیفیت زندگی و مراقبت از خود در افراد مبتال به دیابت نوع دو، فصلنامه پژوهش های نوین 

روان شناختی، 6، ۲3، ۴5-61. 

رابطه باورهای آمیختگی فکر و راهبردهای کنترل فکر در جمعیت 	  امیری پیچا کالیی، احمد؛ پورشریفی، حمید؛ قاسمی پور، عبدهللا. )1390(. 

غیربالینی. مجله پزشکی ارومیه، ۲3، ۴، 35۴-36۲. 

زاهدنژاد، هادی؛ پورشریفی، حمید؛ و باباپور، جلیل. )1390(. بررسی ارتباط خطای حافظه، کانون کنترل سالمت و رابطه پزشک- بیمار با پیروی از 	 

درمان در مبتالیان به دیابت نوع II.  مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۲0، ۲، ۲۴9-۲58.

حاتملوی سعدآباد، منیژه؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ پورشریفی، حمید. )1390(. نقش گرایش های علیتی در رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتال به 	 

دیابت. مجله علوم رفتاری، 5، 3، ۲۴5-۲5۲. 

از 	  نمونه ای  در  فرزندان  کمال گرایی  با  والدین  فرزندپروری  سبک های  رابطه   .)1390( حمید.  پورشریفی،  کورش؛  عزیزی،  محمدعلی؛  بشارت، 

خانواده های ایرانی. خانواده پژوهی، 7، ۲، 1۴5-160.

قاسمی پور، یدهللا؛ بهرامی احسان، هادی؛ عباس پور قهرمانلونژاد، سمیه؛ پورشریفی، حمید. )1390(. اثربخشی مصاحبه ی انگیزشی بر ارضای 	 

نیازهای بنیادی روان شناختی در بیماران عمل باز عروق کرونر قلب. مجله روان شناسی بالینی، 3، ۲، ۴3-53.

زاهدنژاد، هادی؛ پورشریفی، حمید؛ و باباپور، جلیل. )1390(. ارتباط کانون کنترل سالمت، حافظه و رابطه پزشک- بیمار با رضایت از درمان در 	 

مبتالیان به دیابت نوع II. دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 9، ۲، 67-75.

حاتملوی سعدآباد، منیژه؛ پورشریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل. )1389(. نقش کانون کنترل سالمت در رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتال 	 

به دیابت نوع دو. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز، 33، ۴، 17-۲۲.

اکبری زردخانه، سعید؛ سهرابی، فرامرز؛ پورشریفی، حمید؛ طارمیان، فرهاد؛ پیروی، حمید؛ ترقی جاه، صدیقه؛ فلسفی نژاد، محمدرضا؛ یعقوبی، 	 

حمید و رمضانی، ولی هللا. )1389(. عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، 

تحقیقات و فنآوری. پژوهش های کاربردی روان شناختی: فصل نامه علمی- پژوهشی موسسه روان شناسی و علوم تربیتی، ۲، 1، ۴3-60.

اکبری زردخانه، سعید؛ سهرابی، فرامرز؛ ترقی جاه، صدیقه؛ پورشریفی، حمید؛ طارمیان، فرهاد؛ پیروی، حمید؛ فلسفی نژاد، محمدرضا؛ یعقوبی، 	 

مطالعات  مجله  دولتی.  های  دانشگاه  دانشجویان  در  مواد  مصرف  و  شناختی  جمعیت  ویژگی های   .)1389( ولی هللا.  رمضانی،  و  حمید 

روان شناسی تربیتی، 7، 1۲، 1-۲۲.

بینایی. 	  حافظه  بر  نوروفیدبک  اثربخشی    .)1389( حمید.  پورشریفی،  منصور؛  بیرامی،  رضا؛  رستمی،  جلیل؛  خیرالدین،  باباپور  زلیخا؛  قلی زاده، 

مجله علوم رفتاری، ۴، ۴، ۲85-۲89.

نبی زاده چپانه، قسیم؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ پورشریفی، حمید؛ و فرورشی، محمود. )1389(. صفات شخصیتی و سیستم های بازداری/ 	 

فعال سازی رفتاری در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار. مجله روان شناسی بالینی، ۲، 3، 51-63.

حاتملوی سعدآباد، منیژه؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ پورشریفی، حمید. )1389(. نقش کانون کنترل سالمت و گرایش های علیتی در پیش بینی 	 

رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتال به دیابت نوع دو. فصل نامه روان شناسی دانشگاه تبریز، 5، 19، ۲5-۴6.

کاری. 	  حافظه  بر  نوروفیدبک  اثربخشی    .)1389( حمید.  پورشریفی،  منصور؛  بیرامی،  رضا؛  رستمی،  جلیل؛  خیرالدین،  باباپور  زلیخا؛  قلی زاده، 

فصل نامه روان شناسی دانشگاه تبریز، 5، 18، 87-100.

ایران؛ فاتحی زاده، مریم؛ پورشریفی، حمید؛ هاشمی دهکردی، سیدمجید. )1389(. تاثیر مصاحبه 	  نویدیان، علی؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، 

انگیزشی بر کاهش وزن افراد چاق یا دارای اضافه وزن. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 5، ۲، ۴5-5۲.

به 	  مبتال  مراجعان  بر  انگیزشی  مصاحبه  تاثیر   .)1389( حمید.  پورشریفی،  مریم؛  فاتحی زاده،  ایران؛  باغبان،  محمدرضا؛  عابدی،  علی؛  نویدیان، 

پرفشاری خون. مجله پزشکی کوثر، 15، ۲، 115-1۲1.



حمید پورشریفی
Hamid Pour Sharifi 11

نویدیان، علی؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران؛ فاتحی زاده، مریم السادات؛ پورشریفی، حمید. )1389(. تاثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی 	 

سبک زندگی مربوط به وزن در مردان با مشکل اضافه وزن و چاقی. مجله علوم رفتاری، ۴، ۲، 1۴9-15۴. 

از خانواده های 	  با کمال-گرایی فرزندان در نمونه ای  رابطه کمال گرایی والدین  بشارت، محمدعلی؛ عزیزی، کورش؛ پورشریفی، حمید. )1389(. 

ایرانی. مجله علوم روان شناختی، 9، 33، 5-۲۴.

حسینی نسب، سید داود؛ پورشریفی، حمید و محمدی، ویدا. )1389(. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با انواع هویت در دانش آموزان 	 

دختر سوم راهنمایی شهر تبریز سال تحصیلی 89-1388. علوم تربیتی، ۲، 6، 81-98.

نویدیان، علی؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران؛ فاتحی زاده، مریم السادات؛ پورشریفی، حمید. )1388(. اعتبار و روایی پرسش نامه سبک زندگی 	 

مبتنی بر خودکارآمدی وزن در افراد دارای اضافه وزن و چاق. مجله علوم رفتاری، 3، 3، ۲17-۲۲۲.

پورشریفی، حمید؛ زمانی، رضا؛ مهریار، امیرهوشنگ؛ بشارت، محمدعلی؛ رجب، اسدهللا. )1387(. تاثیر مصاحبۀ انگیزشی بر بهبود شاخص های 	 

سالمت جسمی )کاهش وزن و کنترل قند خون( در بیماران مبتال به دیابت نوع دو. روان شناسی معاصر، 3، 3، 3-1۴.

پورشریفی، حمید؛ بهرامی احسان، هادی؛ طایفه تبریزی، رقیه. )1385(. بررسی اثربخشی آموزش کوتاه مدت مهارت های زندگی. روان شناسی 	 

معاصر، 1، 1، ۴0-۴7.

پورشریفی، حمید؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ علیزاده خسرقی، رسول؛ رخشان، فریدون. )1375(. هنجاریابی آزمون بینایی حرکتی بندرگشتالت در 	 

مدارس ابتدایی شهر تبریز. پژوهشهای روان شناختی ۲، 1 و ۲، 30-37.


