 CVدکتر منصور بیرامی دانشیار روانشناسی دانشگاه تبریز
کتاب؛ تالیف:
 - 1جنبههای شناختی روانشناسی رشد -انتشارات آیدین 67 ،
 - 2خانواده و آسیبشناسی آن -انتشارات آیدین67 ،
 - 3روانشناسی شناختی -انتشارات77 ،
 - 4دلبستگی و اختالالت رفتاری کودکان -یاران 76 ،
 - 5شناخت و اخالق در روانشناسی معاصر -نشر هنر اول76 ،
 - 7روانشناسی رفتاری -شناختی -یاران77 ،
 - 6روانشناسی یادگیری -آیدین77 ،
 - 7آزمونهای روانشناختی  -نیکی ملکی78 ،
 - 8مدیریت موثر بر زمان -وزارت علوم73 ،
- 11مبانی خانواده و خانواده درمانی ،پایگاه سالمت اجتماعی حکمت سبز حضرت قائم (عج)1381 .
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 فرآیندهای حافظه -مترجم 73 مهارتهای مطالعه برای یادگیری موثر – انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش1377 ، فراشناخت درمانی -انتشارات علم1378 ، درمان های اثربخش مقابله با سرطان .انتشارات آوای نور1381 ، شیوه های فرزندپروری :ضرورت و روشهای کنترل فرزندان در بیرون از منزل بی خوابی و اضطراب ،انتشارات آوای نور1382 ، -مدیریت خشم ،انتشارات نیک ملکی1381 ،
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 مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر معنویت با مشاوره استاندارد بر سالمت روانی :همایش ملی معناداری زندگی 15 ،و 17اردیبهشت  77اصفهان
 بررسی تعامل خانواده و دانشجو با استرس زندگی دانشجویی :دکتر منصور بیرامی -حسین عقابی علی پور :اولین همایشملی خانواده ،دانشجو ،دانشگاه  23و  24اردیبهشت  1377دانشگاه فردوسی مشهد.
 بررسی اثربخشی ارزشیابی مستمر بر ادراکات خود ارزشمندی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرتبریز همایش علمی برنامه درسی ملی :چشم اندازها و راهبردها  31و  31مرداد  1376آموزش و پرورش جمهوری
اسالمی ایران.
 تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش شدت عالئم اختالل رفتار مقابله ای و بی اعتنایی ) (ODDدانشآموزان پس 7تا  11ساله دکتر منصور بیرامی -الناز پوراحمدی -محسن جاللی :فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز علمی -پژوهشی
سال دوم – شماره  7زمستان 1377
 بررسی تاثیر تقلید حرکتی غیر گفتاری بر طول گفته کودکان  3تا  8ساله مبتال به اوتیسم :دکتر سیدمجید رفیعی -دکترمنصور بیرامی -دکتر حسن عشایری -دکتر تورج هاشمی -دکتر پریچهر احمدی :فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز سال
چهارم ،شماره  ،13بهار 1377
 مقایسه اثربخشی خود تنظیمی رفتار توجهی ،خود تنظیمی رفتار انگیزشی و خودتعلیمی کالمی بر نشانه های اختاللبیش فعالی همراه با نقص توجه دکتر علیرضا مرادی -دکتر تورج هاشمی -دکتر ولی ا ...فرزاد -دکتر منصور بیرامی-
هادی کرامتی :فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز -سال چهارم شماره  13بهار 1377

 - 6تاثیر آموزش حل مشکل نظام دار (یک روش ارتباط شناختی -رفتاری) بر تعارضهای زناشویی :سومین کنگره سراسری
خانواده و سالمت جنسی  7الی  7آذرماه  .1377تهران مرکز آفرینشهای فرهنگی -هنری -دانشگاه شاهد.
 - 7مقایسه سبک حل مسئله و میزان استرس تجربه شده افراد وابسته به مواد با بهنجار :دومین کنگره سراسری پژوهشهای
روانشناسی بالینی  28بهمن لغایت  1اسفند  :1376انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران .دکتر منصور بیرامی
 - 8تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانشآموزان (مدل فلنر) دکتر منصور بیرامی -دکتر علیرضا مرادی
فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز سال اول شماره  4زمستان 1375
- 11مقایسه ابعاد شخصیت ،تیپ  Cو راهبردهای مقابله ای در افراد مبتال به سرطان و عادی :دکتر منصور بیرامی -فاطمه
نعمتی فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز سال سوم شماره  12زمستان 1376
- 11بررسی حافظه خودسرگذشتی پیش کلی گرا و تاخیر زمانی در بازیابی خاطرات در افراد افسرده و مضطرب دکتر تورج
هاشمی -دکتر مجید محمود علیلو -دکتر منصور بیرامی -معصومه اسماعیلی -اکرم ارجی :فصلنامه روانشناسی دانشگاه
تبریز سال سوم شماره  12زمستان 1376
- 12بررسی حافظه و میزان اطمینان به حافظه در اختالل وسواسی -اجباری و شخصیت وسواسی -اجباری :دکتر مجید
محمودعلیلو – دکتر منصور بیرامی -دکتر تورج هاشمی -دکتر عباس بخشی پور رودسری :فصلنامه روانشناسی دانشگاه
تبریز سال دوم شماره  7تابستان 1377
 - 13تاثیر آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سالمت عمومی و موفقیت تحصیلی دانشجویان :دکتر منصور بیرامی چهارمین
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان 1و  2خرداد  1376دانشگاه شیراز
- 14مقایسه بیماران آسمی و افراد سالم از لحاظ تیپ شخصیتی  Aو هیجان های منفی و هیجانهای مثبت تجربه شده و
نقش جنسیت در آن :دکتر مجید محمودعلیلو ،دکتر خلیل انصاری ،دکتر منصور بیرامی ،دکتر تورج هاشمی ،مریم قره
گوزلو :مجله پزوهش در سالمت روانشناختی .دانشگاه تربیت معلم تهران دوره اول شماره  2تابستان 1377
- 15تاثیر آموزش مهارتهای فرزندپروری بر مادران پسران دبستانی مبتال به اختالالت برونی سازی شده بر سالمت روانی و
شیوه های تربیتی آنها :دکتر منصور بیرامی :مجله اصول بهداشت روانی سال یازدهم شماره  2تابستان 1377
- 17تاثیر عصاره آب انار بر استرس اکسیداتیو دختران  15 -16ساله شهر اراک :داوود فضلی -علی اکبر ملکی راد -دکتر
منصور بیرامی ،دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده ،اعظم کارخانه :مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد دوره  11شماره 4
زمستان 1376
- 16مقایسه فعالیت آنزیم های کبدی خون افراد شاغل در اتاق عمل مواجهه یافته با گازهای بیهوشی با افراد مواجهه نیافته:
علی اکبر ملکی راد -دکتر منصور بیرامی -کبری راهزانی -زیبا شاکری :مجله علمی -ترویجی علوم زیستی دانشگاه آزاد
اراک سال اول شماره  4پاییز 1375
- 17بررسی برخی عوامل مرتبط با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق :علی اکبر ملکی راد ،دکتر منصور بیرامی ،کبری راهزانی،
دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده ،ابولفضل عیسی آبادی بزچلویی مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد دوره  17شماره  4زمستان 1376
 - 18بررسی رابطه سبکهای تفکر معلم با عملکرد تحصیلی دانشآموزان به عنوان شاخص بهرهوری کالس درس :دکتر
منصور بیرامی اولین همایش ملی بهرهوری منابع انسانی در آموزش و پرورش :تبریز  12و  13اسفند 1377
- 21مولفههای اصلی بهرهوری و کیفیت زندگی کاری معلملن (استرس و رضایت شغلی) :اولین همایش ملی بهرهوری منابع
انسانی در آموزش و پرورش تبریز  12و  13اسفند 1377
- 21بررسی میزان اثربخشی رویکرد تکلیف -فرایند در درمان ناتوانی ویژه یادگیری ریاضی :فرهاد محمدی -دکتر جهانگیر
کرمی -دکتر منصور بیرامی فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز سال  3شماره  11تابستان 1376
- 22مقایسه بیماران آسمی با افراد سالم از لحاظ تجربه هیجانهای منفی ،بازداری اجتماعی و تعامل آن با عامل جنسیت:
دکتر مجید محمودعلیلو – دکتر منصور بیرامی -مهین اعتمادنیا :فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز سال سوم شماره 11
تابستان 1376
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بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر ابزار وجود  ،خودکارآمدی و سالمت روانی دانشآموزان :دکتر منصور بیرامیفصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز -سال سوم شماره  11پاییز 1376
بررسی تاثیر مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی در ابعاد پرخاشگری ،زمان با هم بودن ،توافق درباره مسایل مالی ورضایت جنسی در زوجهای هر دو شاغل :دکتر علی محمد نظری -دکتر منصور بیرامی :فصلنامه روانشناسی دانشگاه
تبریز -سال سوم شماره  8بهار 1376
 مقایسه ویژگیهای شخصیت و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه بادانشجویان عادی :دکتر منصور بیرامی -فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز سال پنجم شماره  16بهار 1378
مقا یسه عوامل و صفات شخصیتی دانشجویان دارای روابط جنسی پر خطر و فاقد روابط جنسی پر خطر دکتر منصوربیرامی -احمد اسمعلی مجله پزشکی ارومیه -دوره  21شماره سوم ص  215 -221پاییز 78
اسکیزوتایپی و دست برتری در افراد غیربالینی :مطالعه ای بر روی یک نمونه ایرانی :دکتر منصور بیرامی -دکتر عباسبخشیپور -فاطمه هداوند خانی مجله علوم پزشکی اراک سال  13شماره  3پیاپی  58پاییز  ( 78غیر  ISIنمایه دار)
مقایسه کارکردهای خانوادگی بیماران افسرده اساسی با افراد سالم براساس مدل مک مستر :دکتر منصور بیرامی -دکترعلیرضا فرنام -حسین قلیزاده -مهدی ایمانی .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( غیر  ISIنمایه دار) دوره 32
شماره  2خرداد و تیرماه 1378
مقایسه اختالالت شخصیتی در زندانیان وابسته به مواد  ،زندانیان غیروابسته به مواد و آزمون های بهنجار :دکتر منصوربیرامی ،حسین واحدی ،احمد اسمعلی ،رسول رضایی .فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز سال چهارم شماره  15پاییز
1377
ویژگیهای روان سنجی جدول زمینهیابی ترس -نسخه سوم ) : (FSS- IIIدکتر عباس بخشیپور -دکتر منصور بیرامی-امینه کاکایی :مجله پژوهشهای روان شناختی دوره  12شماره  1و  2تابستان 1377
پیش بینی هوش هیجانی دانشجویان براساس متغیرهای دوموگرانیک :دکتر منصور بیرامی ،حسن غریبی ،دکتر تورجهاشمی ،زلیخا قلیزاده .مجله روانشناسی بالینی اندیشه و رفتار دوره  4شماره  14زمستان 1377
اثربخشی آموزش راهبردی مدیریت هدف برخودکارآمدی دانشآموزان با توجه به سبک های اسنادی آنها  .سکینهفتوحی بناب ،دکتر تورج هاشمی ،سوسن صادقی ،دکتر منصور بیرامی :فصلنامه علمی -پژوهشی اندیشههای نوین تربیتی
دوره  7شماره  1بهار 1378
تاثیر آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر مولفه های رضایت زناشویی در زنان :همایش منطقه ای آسیب شناسی روابطانسانی آبان  1371دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز
اختالالت تعدادی و ساختمانی کروموزومومی در جنین های سقط شده با استفاده از کشت سلولهای جنینی ورنگآمیزی به روش جی تی جی -باندتیگ :سیدمحمود طبا طبایی ،دکتر محمود رضا باغی نیا ،دکتر منصور بیرامی ،علی
اکبر ملکی راد .مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک فصلنامه ره آورد دانش دوره  12شماره 1377 ، 3
راهبردهای علمی و عملی مبارزه با تهاجم فرهنگی .نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،سال  41شمارهمسلسل  176تابستان  ،1362ص .56 -66
بررسی و مقایسه صفات شخصیتی (درونگرایی -برونگرایی و استواری و ناستواری) دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاهتبریز .نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز -سال  41شماره مسلسل  173تابستان  ،1367ص.46 -76
عوامل استرس زا و مخل بهداشت روانی بازنشسته ها .نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز -سال دومشماره مسلسل  7تابستان ،پاییز و زمستان .1366
بررسی تطبیقی میزان هیجان خواهی و عزت نفس دانشجویان وابسته و غیروابسته به مواد مخدر  .مجموعه مقاالتسمینار اعتیاد و جوانان 6 -و  7اسفند  -1368دانشگاه علم و صنعت
جنسیت معلم مقطع ابتدایی و نقش آن در الگویابی جنسیتی دانشآموزان مطابق تبیین های روانشناختی .مجموعهمقاالت هفتمین مجمع جایگاه علمی تربیت .پاییز 1366
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طرحها:

بررسی و مقایسه تجسمات ترسیمی کودکان پرخاشگر و عادی در آزمونهای فرافکن سوژه آزاد و خواب و رویا .خالصهمقاالت پنجمین کنگره پژوهش های روانپزشکی و روانشناسی در ایران 8 -12 ،اسفند 1367
نقش خانواده در وابستگی به مواد نوجوانان و جوانان .مجموعه مقاالت سمینار بررسی مسائل مربوط به اعتیاد جوان-تبریز 26 -27 -تیرماه 1366
بررسی میزان هم نوسانی الگوهای امواج مغزی باند تتا در تفکر همگرا و تفکر واگرا .منصور بیرامی ،محمدعلی نظری،مرتضی عندلیب کورایم .تازه های علوم شناختی ،سال  ،13شماره .1381 ،2
بررسی حساسیت اضطرابی ،فرانگرانی و مولفه های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی وبهنجار .منصور بیرامی ،ابراهیم اکبری ،عبداهلل قاسم پور و زینب عظیمی .مجله مطالعات روانشناسی بالینی ،شماره هشتم.
مقایسه شادکامی و اشتیاق برای برقراری ارتباط در سبک های دلبستگی دانشجویان .منصور بیرامی ،وهاب محمدپور،مجتبی غالمزاده و بهمن اسماعیلی ..مجله علوم رفتاری ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان .1381
پیش بینی آسیب پذیری در برابر استرسبر اساس میزان حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و منبع کنترل .منصوربیرامی ،تورج هاشمی ،جابر علیزاده گورادل و سید مهدی حسینی بادنجانی .فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی.
دوره  ،2شماره  ،5بهار .1381
مقایسه نشانه های نقص توجه -بیش فعالی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری .منصور بیرامی ،تورج هاشمی نصرتآباد و جابر علیزاده گورادل .مجله علوم پزشکی دانشگاه تبریز ،دوره  ،34شماره  ، 4مهر و آبان .1381
مطالعه مبتنی بر مطالعه کلونینجر :مقایسه عامل های سرشت و منش اقدام کنندگان به خودکشی با افراد بهنجار .منصوربیرامی و آیدا عبداهلل زاده جدی .مجله اصول بهداشت روانی ،سال  ،)4( 14زمستان .1381
پیش بینی تغییرات آلکسی تایمیا بر اساس مولفه های شخصیتی .منصور بیرامی ،مجتبی صالحی ،مرتضی عندلیبکورایم و اصغر پور اسمعیلی .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دوره  ،33شماره  ،7بهمن و اسفند .1381
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