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 ی لی و رشته تحص  مدارک

 مرتبط وندی پ  مرتبط   لی فا   ل ی محل تحص  خی تا تار  خی از تار   یلی عنوان مقطع و رشته تحص   رج

دانشگاه   ١٣٦٥  ١٣٥٨  ین ی بال ی .روان شناسیکارشناس  ١
 مشهد   یفردوس 

 وندی پ  شی نما 

  ی ارشد روان شناس یکارشناس  ٢
   یعموم

  تی دانشگاه ترب   ١٣٦٩  ١٣٦٥
 مدرس  

 وندی پ  شی نما 

عالمه    ١٣٧٨  ١٣٧١   یروان شناس یتخصص یدکتر  ٣
   ییطباطبا

 وندی پ  شی نما 

 

 ی علم یدوره ها سی تدر سوابق 

 س ی محل تدر خ ی تا تار خی از تار شده   سی عنوان دوره تدر رج 
 مرتبط

دروس   سی تدر ١
 یکارشناس

.دانشگاه ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب      ١4٠١ ١٣٧٠
دانشگاه  .دانشگاه ییعالمه طباطبا

                           الزهرا.دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دروس   سی تدر ٢
 ارشد   یکارشناس

  
  

 ی ن ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب   ١4٠١ ١٣٨٤

  ی کارگاه ها سی تدر ٣
 ی آموزش

 
    

 الملل.اداره ورزش جوانان  نی دانشگاه ب  

 

 ی پژوهش  یها نهی زم

  قی عنوان تحق   رج
 مورد عالقه  

امکانات مورد   زمان حداکثر   زمان حداقل  
   قی تحق ازی ن 

  ،یآزمون ساز   ١
  ،یاجتماع مسائل

  روان، سالمت
  نی ب  یرفتارها

  ،مسائل یفرد
 خانواده  

١  ١٣٦٥4٠١  

 

 



 ی تخصص ی ها دوره

                                         ی عنوان دوره تخصص   رج
 شروع دوره   خی تار

 دوره  انی پا خی تار

  ١٣٩٧/٦/١٨  ١٣٩٧/٦/١٧ آمار   یمربوط به نرم افزارها  ی آموزش ی شرکت در کارگاه ها  ١

  ١٣٩٥/٦/٩  ١٣٩٥/٦/٦                       مختلف  یدرمان  ی خانواده و روش ها می تحک  ٢

 ١٣٧٦         ١٣٧٦                                                                          یشناخت   یرفتار درمان   ٣

 

 ات ی چاپ شده در نشر مقاالت

                                                       عنوان مقاله     رج
 خی تار
  هی ته

 چاپ شده  هی عنوان نشر

  یپرخطردر نوجوانان بر اساس راهبرد ها ی به رفتارها شی گرا ین ی ب  شی پ   ١
   یفرا شناخت   یو باور ها  جانی ه یشناخت  می تنظ

 نی نو یفضل نامه پژوهش ها  ١٣٩٧
 .  یروان شناخت 

 نی ب  ی خانواده در رابظه   ی مادر و تاب آور یذهن آگاه ینقش واسطه ا   ٢
  یست ی و بهز سمی اوت  فی ط ی اختالل ها یکودک دارا  ی مشکالت رفتار

 مادر   یروان شناخن 

 .  یافراد استثنائ  ی روان شناس  ١٣٩٥

 پلی در افراد مبتال به ام اس)مولت   ی و خود کارآمد  ییاجرا یکنش ها  ٣
 با فلج چند گانه(   س ی اسکلروز

   ی تحول ی روان شناس  ١٣٩٥

   ی تحول ی روان شناس  ١٣٩٤  انی دانشجو ی برا یلی تحص یافتگی آزمون سازش  یاب ی ساخت و هنجار   ٤

  یدر فارس گری کدی و رابطه آن ها با  یاجتماع یاحساس غربت و سازگار   ٥
   یران ی ا ری آموزان غ

  ری به غ یآموزش زبان فارس  ١٣٩٤
 زبانان  ی فارس

و    یآموزش بر اضطراب مادر کودکان مبتال به عفونت ادرار  ری تاث   ٦
  مارستانی در ب  یبستر

   نی قزو ی دانشگاه علوم پزشک  ١٣٩٤

نگر و فرا خافظه افراد بهنجار و مبتال به اختالل   ندهی حافظه آ سهی مقا  ٧
  ین ی بال ری غ تی در جمع یاری اخت  ی ب -وسواس

   ی تحول ی روان شناس  ١٣٩٣

آن در    یها ب ی آس ی از تلفن همراه و بررس نهی استفاده به ی فرهنگ ساز  ٨
 دانش آموزان   نی ب 

   نی قزو  یدانش انتظام  ١٣٩١

   ی خانواده پژوه  ١٣٩١ زن   انی در دانشجو یت ی و ابعاد شخص ی رابطه سو رفتار عاطف یبررس  ٩

١٠  The study of the stress and sexual function in Fertile and 
infrtile   

٢٠١٢  science series Data 
report   

 انی م  ی ارتباط یکننده ها ل ی به عنوان تعد یشوخ طبع ی سبک ها  یبررس    ١١
  یو سالمت عموم یت ی مل شخصپنج عا

دانشگاه   ی مجله علوم رفتار  ١٣٩١
 هللا عج   ه ی بق یعلوم پزشک

آزمون تفکر خالق تورنس)فرم   ینسخه فارس یروان سنج  یها یزگی و  ١٢
 تهران(   یها رستانی الف دردب 

- یت ی و علوم ترب  ی روان شناس  ١٣٨٩
 دانشگاه تهران  

دانشگاه   ی مجله علوم فتار    یباال و عاد  یبا عالئم با افسردگ انی عملکرد حافظه فعال در دانشجو  ١٣
 هللا عج   ه ی بق یعلوم پزشک

حافظه فعال    تی و ظرف  یبر افسردگ ینوشتار یجان ی ه یافشا  ری تاث  یبررس  ١٤
 باال   ی با عالئم افسردگ

پژوهش در سالمت    ١٣٨٦
   یروانشناخت 

شهر   رستانی دانش آموزان پسر دوره دب  ی عوامل موثر در سازگار  یبررس  ١٥
 تهران 

   یپژوهش نامه روان شناخت  

فصلنامه روان شناسی   ١4٠٠ هنجاریابی شاخص بهزیستی روان شناختی سالمندان                                     ١6
 کاربردی

 

١٧ Spirit possession, mental suffering, and treatment by 
theurgic flight anthropological study of culture bound 

syndrome among the Turkmens of Iran 

2022 journal of Culture and 
Psychology 

                                 

 

 



 ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها  مقاالت

برگزار   شی عنوان هما ارائه   خی تار  هی ته خی تار عنوان مقاله                                          رج
 شده 

  تی استرس ادراک شده و رضا سهی مقا  ١
در زنان موفق و ناموفق به درمان   ییزناشو

  یینازا

کنگره انجمن   نی ششم  ٩٦آبان  ٢٥-٢٣  ١٣٩٥
 .  رانی ا ی روان شناس

با   یمربوط به سالمت فرد  ی رابطه رفتارها  ٢
و بعد با    ستی ز ط ی حفاظت از مح ی رفتار ها

   ت ی وجدان بودن شخص

  یالملل نی کنفرانس ب   ١٣٩٦/٩/٣٠  ١٣٩٦
  ،مشاورهیزوان شناس

   تی و ترب  می و تعل

 نی دانشگاه ب  انی نگرش دانشجو یبررس  ٣
  یلی نسبت به رشته تحص ین ی امام خم یالملل

 خود  

 ناری سم نی چهارم  ١٣٨٧  ١٣٨٦
بهداشت   یسراسر 

   انی دانشجو یروان 

  یمل شی هما نی اول  ١٣٨٧  ١٣٨٧ از نوع متفاوت   ادی اعت   ٤
   یا  ارانهی  ی ها یباز

٥  violence family   ٢٠٠٢  ٢٠٠٢  coping with 
violence in today 

word   

  شرفت ی با پ  ی رابطه نظام ارزش یبررس  ٦
  انی دانشجو یو سالمت روان  یلی تحص

بهداشت   ناری سم نی اول  ١٣٨٠  ١٣٧٩
   انی دانشجو یروان 

 

 چاپ شده  یکتابها

 انتشارات   چاپ اول   عنوان کتاب     رج

 رشد    ١٣٧٦ کودکان   یری ادگی به مشکالت  یشناخت   یکرد ی کتاب:روترجمه   ١

  ری هوشمند تدب   ١٣٩٣   ی لی تحص ی آزمون سازگار یاب ی مراحل ساخت و هنجار   ٢

   نی نشر راشد  ١٣٩٢ و خود پنداره   یبدن  ری تصو  ٣

٤  domestic violence   ٢٠٠٨  PUBLICATION BUREAU-
PUNJABI UNIVERSITY   

 

 ی کارشناس دروس 

   س ی محل تدر                      خی تا تار   خی از تار      ی عنوان درس کارشناس   رج

  ین ی الملل امام خم نی دانشگاه ب               ١٣٧٨   ١٣٧٠      یت ی ترب  ی روان شناس  ١

               ی روان سنج  ٢
١٣٧٠  

           
١4٠١  

  ین ی الملل امام خم  نی دانشگاه ب            

   ین ی الملل امام خم نی دانشگاه ب   ١٣٩٥/٦/٩        ١٣٨٠    هوش   ی روان شناس  ٣

                ١٣٧٣   یعموم ی روان شناس  ٤
١٣٨٠     

طباطبایی، علوم    ،عالمهین ی الملل امام خم نی دانشگاه ب 
       پزشکی قزوین

و   یصنعت  ی روان شناس  ٥
   یسازمان 

.دانشگاه کار.موسسه  ین ی الملل امام خم نی دانشگاه ب   ١4٠١  ١٣٨٠
  عمادری م

 هالل احمر.الزهرا   تی .جمعین ی الملل امام خم نی دانشگاه ب   ١4٠١  ١٣٧٨   یاجتماع ی روان شناس  ٦

   ین ی الملل امام خم نی دانشگاه ب   ١4٠١  ١٣٩٦ خانواده   ی روان شناس  ٧

   ین ی الملل امام خم نی دانشگاه ب   ١4٠١  ١٣٩٧ سالمت   ی روان شناس  ٨

   ین ی الملل امام خم نی دانشگاه ب   ١4٠١  ١٣٩٠ مشاوره   ی روان شناس  ٩

در روان   ق ی روش تحق  ١٠
   یشناس

   ین ی الملل امام خم نی دانشگاه ب   ١4٠١  ١٣٨٠

   ییعالمه طباطبا  ١٣٩٣  ١٣٩٢   یروان  ی شناس بی آس  ١١

  یها افته ی در  ناری سم  ١٢
   یدر روان شناس دی جد

   ین ی الملل امام خم نی دانشگاه ب   ١٣٩٦  ١٣٨٢

   

 



 یلی دوره تکم دروس 

                 یلی عنوان درس دوره تکم   رج
  خی از تار

 س ی محل تدر     خی تا تار

روان  -ی در روان شناس قی تحق ی روش ها  ١
   شرفتهی پ  یاجنماع یشناس

   ین ی الملل امام خم نی دانشگاه ب   ١4٠١  ١٣٨٤

  ی.دانشگاه آزاد اسالمقات ی واحد علوم تخق  ١٣٩٤  ١٣٩٣ هوش و استعداد   ی آزمون ها  ٢
 کرج  

 

 انجام شده  ی ها پروژه

 خی تار عنوان پروژه     رج
 شروع  

 خی تار
   انی پا

 محل انجام پروژه  

در محالت   یتمندی و رضا  یزندگ تی فی ک یبررس  ١
و    امی خ ؛محالت یشهر،نمونه مورد یرامون ی و پ   یمرکز

   نی قزو ی مالصدرا

   نی قزو  ١٣٩٧  ١٣٩٦

و   ٧٥ ی ورود انی دانشجو یروان   تی وضع یبررس  ٢
   لی آن با زمان فراغت از تحص  سهی مقا

   ین ی الملل امام خم نی دانشگاه ب   ١٣٧٩  ١٣٧٨

و عوامل   یاجتماع  یها ب ی انواع آس ی مطالعه وبررس  ٣
  یبا سرپرست و ب  ی موثر بر آن در خانواده ها

 امداد استان  تهی کم ت ی سرپرست تحت حما

 زیی پا
١٣٨٤  

   نی قزو  ١٣٨٥

  یو روانشناخت  یجامعه شناخت   یها  یژگی ابعاد و و نیی تب   ٤
  ییجوانان روستا

نابستان  
١٣٨٤  

 .ابران  یمل  ١٣٨٥

   نی قزو  ١٣٨٤  ١٣٨٣   ن ی مردم قزو یفرهنگ عموم لی تحل  ٥

 

 در دست انجام  ی ها پروژه

محل انجام     انی پا خی تار شروع   خی تار عنوان پروژه     رج
 پروژه  

  یو سازگار  یو بلوغ احتماع ی بلوغ عاطف زانی م یبررس  ١
  نی در آستانه ازدواج شهر قزو  نی زوج

   نی قزو  ١٣٩٧  ١٣٩٦

 

 نامه  انی پا ییراهنما

 نام دانشگاه   نامه  انی عنوان پا   رج

   ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ه ب  ارشد   ینامه دوره کارشناس انی مورد پا ٣٨تعداد  ١

   یدانشگاه آزاد اسالم ارشد   ینامه کارشناس انی مورد پا ١٤  ٢

 

 ییو اجرا یت ی ری مد سوابق 

 نام سازمان / مؤسسه    خی تا تار  خی از تار   ییعنوان سمت اجرا   رج

الملل امام   نی دانشگاه ب   ١٣٨٤  ١٣٧٨   ییاداره بهداشت،درمان و مشاوره دانشجو ری مد  ١
  ین ی خم

الملل امام   نی دانشگاه ب   ١٣٨٧  ١٣٨٤   یگروه روان شناس ری مد  ٢
  ین ی خم

   ٩٣  ٨٧ عماد   ری م ی عال یموسسه آموزش سی رئ   ٣

الملل امام   نی دانشگاه ب  ادامه دارد    ١٣٩٥   یگروه روان شناس ری مد  ٤
  ین ی خم

 

 

 



 ی علم زی ها و جوا پاداش

 / پاداش    زهی عنوان جا   رج

   یو فناور  قات ی وزارت علوم،تحق  یی.معاونت دانشجوری لوح تقد  ١

     

 

 ارشد  ینامه کارشناس انی و مشاوره پا ییراهنما

 نام دانشجو   دفاع   خی تار نامه  انی عنوان پا   رج

  یمولفه ا  ی ا سه ی مقا یبررس  ١
عشق)استرنبرگ(در زنان  

  الت ی با تحص رانی ا می مق یافغانستان 
  ت ی و رابطه آن با رضا نیی باال و پا
   ییزناشو

   یفاظمه رضائ   ١٣٩٥

  یجان ی ه یافشا  ری تاث  یبررس  ٢
  تی و ظرف یبر افسردگ ینوشتار

با عالئم   انی حافظه فعال در دانشجو
 باال   ی افسردگ

   یهللا رمضان  یول  ٨٦زمستان 

و   یجان ی رابطه هوش ه یبررس  ٣
  یلی تحص شرفتی با پ  ینگرش مذهب 
  یمقطع کارشناس انی در دانشجو

امام   یالملل نی ارشد دانشگاه ب 
 )ره(  ین ی خم

   ی نسترن صدر   ١٣٩١بهمن 

  یشناخت   می تنظ یرابطه راهبردها  ٤
به   شی با گرا یو ذهن آگاه جانی ه

 نی دانشگاه ب  انی در دانشجو ی خودکش
   نی )ره(قزو  ین ی امام خم یالملل

   یری نسترن نص   ١٣٩١بهمن 

پر   ی به رفتارها شی گرا ین ی ب  شی پ   ٥
خطر در نوجوانان بر اساس زاهبرد  

و    جانی ه یشناخت  می تنظ یها
   یفراشناخت  یباورها

  ای ن  ب ی فائزه اد  ١٣٩٥ ری ت 

  یآموزش ذهن آگاه ری تاث  یبررس  ٦
در   ییبر کاهش تعارضات زناشو

   ار ی در شهر یزنان مهاجر افغانستان 

   یزهرا جعفر   وری شهر١٣٩٤

 

 ی و مشاوره رساله دکتر ییراهنما

  نام دانشگاه   دفاع   خی تار عنوان رساله     رج

و جرات   ی آموزش ذهن آگاه ری تاث   ١
و   یلی تحص زشی در انگ ی ورز
 دانش آموزان   نترنتی به ا ادی اعت 

واحد علوم و تحقیقات   ١٣٩٨تابستان  
 دانشگاه آزاد تهران 

 فاطمه عطایی

روند درک کودک و   یبررس  ٢
نوجوانان از استعاره در زبان  

   یشناخت  ی کردی رو ی فارس

  ی محمود رضا اسد دانشگاه تهران  ١٣٨٩بهار 
 مطلق  

 


