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علوم
انساني

روانشناسي

عناوين پايان نامه
مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي

عنوان پايان نامه

بررسی مقایسه ای وضعیت زیستی،شناختی وخانوادگی کودکان
ونوجوانان بزهکار وعادی
تحلیل بزهکاری نوجوانان کانون اصالح وتربیت ازدیدگاه
روانشناسی اجتماعی

3ـفعاليتهاي پژوهشي :
مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي يا خارجي:
مشخصات نشريه
عنوان مقاله
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نام نشريه

اسامي همكاران به

نوع

ترتيب اولويت

نشريه(ISI

(شامل نام

،خارجي غير

متقاضي)

 ،ISIعلمي

سال

شماره

پژوهشي ،
علمي
ترويجي)
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.2

.3

.4
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بررسي ویژگي هاي شناختي
وخانوادگي نوجوانان بزهكار
وعادي(نویسنده دوم)

تحلیل بزهكاري نوجوانان كانون
اصالح وتربیت تهران

بررسي عزت نفس ونگرش به
قانون در نوجوانان بزهكار كانون
اصالح وتربیت وگروه عادي
Familial psychopathology
of Tehran correction and
education centre cilents
Social psychological
analysis of delinquency of
Tehran correction centre
clients".
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مقاالت پذيرفته شده در همايش هاي علمي:
مشخصات همايش

رديف

عنوان مقاله

نام همايش

سطح

*

محل
برگزاري

اسامي همكاران به ترتيب
سال

دانشگاه
علوم
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پزشكي
بقیه هللا

نخستین همایش
 .1بررسي شیوه هاي فرزندپروري بین روان شناسي
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زنجان
دانشگاه علوم
پزشكي زنجان
اولین سمینار
دانشگاه
بین المللي
بررسي وضعیت رواني –اجتماعي
بین علوم
1381
روانپزشكي
 .4پسران ودختران كانون اصالح
المللي پزشکی
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وتربیت تهران
تهران
تهران
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اولويت
(شامل نام متقاضي)
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منظور از سطح  ،ملي و بين المللي است

طرحهاي پژوهشي پايان يافته داراي حسن انجام كار از كارفرما:
مسئوليت در طرح
گروهي

رديف

انفرادي

مجري

همكار اصلي

بررسی سالمت روانی
پرستاران شاغل در
بیمارستانهای نظامی
ارتش

ساير همكاران

عنوان طرح

انفرادي

سفارش دهنده

دانشگاه

نوع طرح
(داخلي  /ملي)

تاريخ شروع تاريخ خاتمه

1377

داخلي

1378

علوم
پزشكي
ارتش

تأليف  ،تصنيف و ترجمه كتاب:
رديف

نوع كتاب
عنوان كتاب

تأليف

تاريخ اولين

تصني

ترجمه

ف

"بهداشت رواني(باتاكيد بر توصيه تاليف

هاي كاربردي در سازمان پليس)

”Psychology of terrorism

ترجمه

چاپ

اسامي همكاران به
ناشر

ترتيب اولويت (شامل
نام متقاضي)

1392

دانشگاه علوم
انتظامی

1392

دانشگاه علوم
انتظامی

احمد سوری-
جهانشیرتوکلی راده

پايان نامه هاي راهنمايي و مشاور

رديف

نام دانشجو

1

لیال معروفی

2

عفت عبدلی

3

پروانه کیانفر

4

احمد علیدادی

مسئوليت در پايان نامه

عنوان پايان نامه

دانشگاه

رابطه ی تحمل ناکامی و تاب آوری روانی با گرایش به
مصرف مواد مخدر در دانش جویان مقطع کارشناسی
دانشگاه آزاد مالرد
مقایسه نگرش به مدرسه ،نشاط ،رفتار پرخطر،خشم در
دانش اموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه مدارس تیز
هوشان وعادی شهر کرج.
بررسی مقایسه ای سالمت روان و میزان مشارکت جویی
اجتماعی کودکان و نوجوانان دختر و پسر خانواده های
تک فرزند با خانواده های چند فرزند مدارس منطقه 10
تهران

آزادمالرد

استادراهنما

آزادمالرد

استادمشاور

آزادمالرد

استادراهنما

آزادمالرد

استادراهنما

مقایسه مهارتهای تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه
علوم انتظامی و دانشجویان غیر نظامی.
4

/مشاور

5

لیال امیری

6

اکبر صیدلو

7

ناهید کرمی

8

سپیده حدادادی

9

گالره رستمی

تاثیر سبک فرزندپروری بر گرایش به مصرف الکل در
نوجوانان
بررسی مقایسه ای هوش هیجانی وسازگاری در دانش
آموزانی که به مهد کودک رفته اند بادانش آموزان
دیگران
رابطه حمایت اجتماعي ونگرش به پلیس دركودكان
خیاباني
بررسی عوامل روانی اجتماعی خیانت زنان ومردان
متاهل در شهر تهران

آزادمالرد

استادراهنما

آزادمالرد

استادمشاور

آزادمالرد

استادراهنما

آزادمالرد

استادراهنما

آزادمالرد

استادراهنما

آزادمالرد

استادراهنما

آزادمالرد

استادراهنما

 12زهرا بابایی

مقایسه نیازهای روانشناختی و سازگاری در دختران ایتام
و غیر ایتام شهرستان شهریار

آزادمالرد

استادمشاور

 13امیر سیدی

رابطه سبک های ابراز هیجان،ترس از ارزیابی منفی و
خود متمایز سازی با هیجانات تحصیلی مثبت و منفی
دانشجویان

آزادساوه

استادراهنما

 14زهرا کرمی

رابطه بین پذیرش خود و تسلط بر محیط با خالقیت دانش
آموزان دختر دوره متوسطه سوم شهرستان تهران

آزادساوه

استادراهنما

 15امیر آرا

رابطه بین اهمال كاري تحصیلي و دشواري هاي هیجاني
دانش آموزان دارای والدین بدرفتار و عادی
بررسی رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان
زندانهای شهرتهران
بررسی عملکرد مرکز مراقبت زندانهای تهران در
پیشگیری از جرم

آزادساوه

استادراهنما

آزاداسالمشهر

استادمشاور

علوم قضايي

استادمشاور

 10زهره برزگر

پیشبیني رضایت شغلي بر مبناي نیازهاي روانشناختي
بنیادین و هوش هیجاني در کارمندان
رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و رفتارهای
مقابلهای اجتناب با اضطراب مرگ

اثر بخشی آموزش رفتاری والدین در کاهش میزان پرخاشگری و
 11کبری محمدی
اضطراب کودکان دارای اختالل بیش فعال ADHD /مدارس ابتدایی
پسرانه شهر قزوین

 16حمیدترابی
 17حسین نوده

 -4فعاليتهاي آموزشي :
سوابق تدريس
سال تدريس
رديف

موسسه /دانشگاه

عنوان دروس

مقطع
تحصيلي

5

شروع

خاتمه

1

علوم انتظامي

كارداني

2

دانشگاه آزاد تهران مركز

كارشناسي

3

دانشگاه پیام نورزنجان

كارشناسي
كارشناسي

 5دانشگاه آزادشهرقدس

(ویژه
هیات
علمي)،

روانشناسي خانواده،مشاوره
خانواده،روانشناسي رشد
كودك ونوجوان،
رفتارسازمانی
پیشرفته،روانشناسی
جرم،مددکاری اجتماعی در
مراکز اصالح
وتربیت،مدیریت مددکاری
اجتماعی (مقطع كارشناسي
ارشد)،بزهكاري اطفال،
روان شناسي تربیتي

 6دانشگاه علمي كاربردي

كارشناسي

كاربرد روانشناسي
درزندان،روانشناسي
اعتیاد،روانشناسی
اجتماعی،پیشگیری وکاهش
آسیب

 7دانشگاه آزاد مالرد

كارشناسي

روانتشناسی
تجربی،روانشناسی کودکان
استثنایی،روانشناسی
رشد،آسیب شناسی
روانی،تاریخچه ومکاتب
روانشناسی
برگزاری کارگاههای عملی
آموزش ویژه اعضای هیات
علمی

4

دانشگاه علوم قضایی

روان شناسي عمومي-آسیب
شناسي اجتماعي
روان شناسي كودكان نابینا-
اختالالت تكلم وگفتاردرماني
روان شناسي رشد-تربیتي

ارشد

ارشد

هيات

 8دانشگاه آزاد صفادشت

علمي

1375

1376

1377

1378

1386

1387

1390

1390

1391

1393

مسئوليت اجرايي و سوابق شغلي
رديف

عنوان مسئوليت
روانشناس

سال

دانشگاه آزاد شهرقدس
6

تاكنون

تاكنون

1395

 -5سوابق اجرائي
شركت /موسسه/دانشگاه

تاكنون

شروع

خاتمه

1390

1392

روانشناس

دانشگاه علوم انتظامي

1383

تاكنون

روانشناس

قوه قضاييه

1378

تاكنون

-6سوابق فرهنگي  -اجتماعي
رديف

عنوان فعاليت

سال

محل فعاليت

سخنراني ومشاوره

فرهنگسرا ومركز فرهنگي هنري

خانواده

شهرداري تهران

شروع

خاتمه

1378

تاكنون

ساير توضيحات :اينجانب دارنده دكتري تخصصي روانشناسي اجتماعي جزء معدود دارندگان دكتري در اين گرايش
در كشور بوده وتنها روانشناس قضايي كشور مي باشم كه به فعاليت در نظام قضايي كشور درزمينه آموزش وپژوهش
در دانشگاه تخصصي حقوق به قضات ووكال بوده و حوزه مطالعاتي ام آسيب شناسي اجتماعي با تمركز بر خانواده مي
باشد.
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