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دانشگاه آزاد واحد كرج

ايران

1384

روانشناسی

روانشناسی بالين

كارشناسی ارشد

دانشگاه بين الملل امام خمينی

ايران

1386

روانشناسی
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(ره)قزوين

دكتري تخصصی

دانشگاه علوم و تحقيقات واحد
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ايران

روانشناسی

روانشناسی عمو

تهران

عناوين پايان نامه
مدرك تحصيلی
كارشناسی ارشد

عنوان پايان نامه
مقايسه الگوي پاسخهاي افراد مبتال به اختالل وسواسی-اجباري و بهنجار ،به
آزمون اندريافت موضوع()tat

دكتري تخصصی

مقايسه اثر بخشی دو شيوه آموزش فراشناختی و مهارتهاي حركتی ظريف بر
عملكرد حيطه هاي مختلف خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پايه سوم
ابتدايی

فعاليتهاي پژوهشی :
مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی يا خارجی:
ر
د

مشخصات نشريه
عنوان مقاله

نوع

ي
ف

نشريه (ISI
نام نشريه

،خارجی غير
 ،ISIعلمی
پژوهشی ،
علمی ترويجی)

سال

مقایسه مکانیزمهای دفاعی در افراد مبتال به اختالل
 وسواسی-اجباری و بهنجار به آزمون اندریافت
موضوع) ( tat

روان پويشی

Evaluation and comparison of
metacognition effectiveness of
Europeanteaching
Journal of methods & teaching of fine motor

Experimentalskills on reading functions of male
Biologydyslexia
students at 3rd grade of elementary
schools
تعیین اثر بخشی آموزش به شیوه فراشناختی بر
 عملکرد حیطه های مختلف خواندن دانش آموزان
نارساخوان


مقایسه هوش هیجانی در دانش آموزانی که تجربه
مهد کودک را دارند با دانش آموزانی که تجربه ندارند

علمی-پژوهشی

isi

1386

2011

روانشناسی شناختی علمی-پژوهشی

1392

رویش روانشناسی علمی-ترویجی

1395

تعیین اثر بخشی آموزش مهارتهای حرکتی ظریف بر پژوهش در یادگیری
 عملکرد حیطه های مختلف خواندن دانش آموزان
پسر نارساخوان پایه سوم ابتدایی

آموزشگاهی و

علمی-پژوهشی

1396

مجازی
International
Journal of

Advanced
Biotechnolog
y and
“A Comparative Study of Parenting
 Research.Volخارجی غیر ای
Stress, depression, self-efficacy in

,
7
ume
Working
Mothers and Housewives
اس ای
based
,5Number

2016

2016

The relationshipbetwen
socialsupportand attitude to thepolice 
on street childern
رابطه عوامل روانی و اجتماعی با نگرش به بی وفایی زنان مطالعات روانشناسی و
علمی-پژوهشی

علوم تربیتی
و مردان متاهل در شهر تهران
Medwell
journals

خارجی ای اس ای

2016

1395

تاثیر درمان شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و فیزیک و اموزش
فیزیک

بهبود پیشرفت تحصیلی

1395

علمی-پژوهشی

تعیین سهم هوش هیجانی و کمرویی در پیشبینی پیشرفت
تحصیلی دانش اموزان ریاضی مقطع پیش دانشگاهی

مجله علمی پژوهان

1395

علمی-پژوهشی

منطقه  2تهران

Study therelationship between
personality types humanitarian
program

Theeditorial
board of
modern applied
science
اس اس ای
Canadian
center of
science and
education

2017

مقاالت پذيرفته شده در همايش هاي علمی:

مشخصات همايش

رد
يف
عنوان مقاله

1

2

3

مقایسه هیجان خواهی در کاربران بازیهای رایانه ای با غیر کاربران
مقایسه مولفه های هوش هیجانی در دانش آموزان مهد کودک رفته با
دانش آموزان مهد کودک نرفته

سطح*

نام همايش

سمینار بازیهای رایانه ای

ملی

کنفرانس سراسری پژوهش
های نوین در روانشناسی و ملی
علوم اجتماعی

مقايسه و بررسی اختالل وسواسی-اجباري در دانشجويان دختر و

سمینار بهداشت روانی

پسر دانشگاه بين الملل امام خمينی(ره)قزوين

دانشجویان

ملی

کنفرانس بین المللی پژوهش
4

مقايسه هوش معنوي در زنان متاهل و مجرد

5

بررسی نيازهاي دانشجويان بر اساس آزمون اندريافت موضوع

6

نقش سیستم پاداش مغز در اعتیاد

ها نوین در حوزه علوم
تربیتی،روانشناسی و مطالعات

بین المللی

اجتماعی ایران
سمینار بهداشت روانی
دانشجویان اصفهان
سمینار اعتیاد

ملی
ملی

رابطه مكانيسم هاي دفاعی با شادكامی در دانشجويان مامايی

7

دانشگاه آزاد واحد كرج

کنگره توانمند سازی جامعه
در حوزه علوم اجتماعی و

ملی

روانشناسی تربیتی
چهارمین کنفرانس ملی
توسعه پایدار در علوم تربیتی

8

تعیین رابطه استرس والدگری و افسردگی در مادران

9

مقایسه بهزیستی روانشناختی در زنان متاهل و مجرد

10

پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش هیجانی

و روانشناسی،مطالعات

ملی

اجتماعی و فرهنگی
کنفرانس بین المللی پژوهش
ها نوین در حوزه علوم
تربیتی،روانشناسی و مطالعات

بین المللی

اجتماعی ایران
علوم تربیتی و
روانشناسی.آسیبهای اجتماعی بین المللی
و فرهنگی ایران
چهارمین کنفرانس ملی
توسعه پایدار در علوم
 11مقایسه استرس والدگری در مادران شاغل و غیر شاغل

تربیتی و

ملی

تهران

روانشناسی،مطالعات
اجتماعی و فرهنگی
12

بررسی روان درمانی از دیدگاه اسالم با تکیه بر پژوهشهای
جدید

همایش روانشناسی کابردی ملی

تهران

کنگره توانمند سازی جامعه
 13رابطه هوش هيجانی با شادكامی در دانشجويان

در علوم اجتماعی و

ملی

تهران

روانشناسی تربیتی
چهارمین کنفرانس ملی
 14تعيين رابطه استرس والدگري و خودكارامدي در مادران توسعه پایدار در علوم
تربیتی

ملی

تهران

15

16

17

نقش جنسيت و رشته تحصيلی در ميزان همرنگی
دانشجويان

هيجانی و كمرويی
بررسی شخصیت و ویژگیهای شخصیت سالم از دیدگاه
اسالم

 19پیش بینی رضلیت شغلی بر مبنای نیازهای بنیادین در کارمندان

 20نقش تاب اوری در پیش بینی امید به زندگی بیماران مبتال به
سرطان تیروئید

22

روانشناسی آسیبهای

ملی

تهران

اجتماعی و فرهنگی ایران

پيش بينی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان بر اساس هوش سومین کنفرانس بین المللی

 18پیشبینی رضایت شغلی بر مبنای هوش هیجانی در کارمندان

21

همایش علوم تربیتی و

مدیرت و علوم انسانی

بین المللی

تهران

همایش علوم تربیتی و
روانشناسی آسیبهای

ملی

تهران

اجتماعی و فرهنگی ایران
دومین کنفرانس بین المللی
مدیریت
دومین کنفرانس بین المللی
مدیریت
هفتمین کنفرانس بین المللی
روانشناسی و علوم اجتماعی

نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در پیش بینی امید به زندگی بیماران هفتمین کنفرانس بین المللی
مبتال به سرطان تیروئید

روانشناسی و علوم اجتماعی

مقایسه مکانیزمهای دفاعی و تنظیم شناختی هیجان در بیماران

هفتمین کنفرانس بین المللی

خودایمن،جسمانی و سالم

روانشناسی و علوم اجتماعی

بین المللی

تهران

بین المللی

تهران

بین المللی

تهران

بین المللی

تهران

بین المللی

تهران

دومین کنفرانس بین المللی
 23تعییین اثربخشی مراقبه بر خودشکوفایی و تجربه های اوج

مطالعات اجتماعی فرهنگی و بین المللی

تهران

پژوهش دینی
اولین کنفرانس بین المللی
 24مقایسه هوش معنوی و ابعاد ان در زنان متاهل و مجرد

پژوهش های نوین در علوم
ترتبیتی و روانشناسی و

بین المللی

تهران

مطالعات اجتماعی ایران
25

پیش بینی سرسختی روانشناختی با مکانیسمهای دفاعی در دانش

سومین کنفرانس بین المللی

اموزان

نواوریهای اخیر در روانشناسی

بین المللی

تهران

دومین کنفرانس بین المللی
 26تعیین اثربخشی معنویت درمانی بر خودشکوفایی در زنان

مطالعات اجتماعی فرهنگی و بین المللی

تهران

پژوهش دینی در زنان
27

28

پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس هوش معنوی ششمین کنفرانس بین المللی
روانشناسی و علوم اجتماعی
پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس راهبردهای

ششمین کنفرانس بین المللی

تنظیم شناختی هیجان

روانشناسی و علوم اجتماعی

 29تعیین رابطه خودکاراکدی و افسردگی در زنان

30

31

34

روانشناسی و علوم تربیتی

مقایسه اضطراب مرگ در افراد مبتال به بیماری سرطان و افراد غیر همایش پژوهش در علوم
مبتال

تربیتی و روانشناسی

پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس هوش معنوی ششمین کنفرانس بین المللی
و تنظیم شناختی هیجان

 32تعیین رابطه بین اضطراب مرگ و معنای زندگی

33

کنفرانس ملی توسعه پایدار در

روانشناسی و علوم اجتماعی
همایش علوم تربیتی و
روانشناسی

مقایسه معنای زندگی در افراد مبتال به بیماری سرطان و افراد غیر همایش پژوهش در علوم
مبتال

تربیتی و روانشناسی

اثربخشی قصه گویی بر افزایش خوش بینی کودکان  12-10سال کنفرانس ملی توسعه پایدار در
دارای والدین معتاد

علوم تربیتی و روانشناسی

بین المللی

تهران

بین المللی

تهران

ملی

تهران

ملی

تهران

بین المللی

تهران

ملی

تهران

ملی

تهران

ملی

تهران

کنگره بین المللی توانمند
35

پیش بینی سرسختی روانشناختی بر اساس باورهای غیر منطقی

سازی جامعه در علوم

دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران

اجتماعی،روانشناسی و علوم

بین المللی

تهران

تربیتی

36

اثربخشی قصه گویی بر افزایش عزت نفس کودکان 12-10سال
دارای والدین معتاد

کنفرانس بین المللی توسعه
پایدار در علوم تربیتی و

ملی

تهران

روانشناسی
کنفرانس سراسری پژوهشهای

 37تعیین رابطه هوش هیجانی و سازگاری

نوین در روانشناسی و علوم
تربیتی

ملی

تهران

کنگره بین المللی توانمند
 38مقایسه نیازهای روانشناختی در دختران ایتام و غیر ایتام

سازی جامعه در علوم
اجتماعی،روانشناسی و علوم

تهران

بین المللی

تربیتی
کنگره بین المللی توانمند
سازی جامعه در علوم

 39مقایسه سازگاری در دختران ایتام و غیر ایتام

تهران

بین المللی

اجتماعی،روانشناسی
40

مقایسه طرحواره های ناسازگار و سبکهای دفاعی در بیماران خود کنفرانس بین المللی
روانشناسی کاربردی

ایمن،جسمانی و سالم

ترکیه

بین المللی

سردبيري و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمی  ،داوري مقاالت:
ر
د

سردبيري و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمی  ،داوري مقاالت

ي

عنوان نشريه

ف

1

داور

2

داور

3

داور

نشريه علمی-پژوهشی مطالعات جامعه
شناختی جوانان
نشریه علمی-پژوهشی انشگاه علوم پزشکی
ایالم
نشریه رویش روانشناسی

پايان نامه هاي راهنمايی و مشاور
ر
د
ي
ف

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

دانشگاه

مسئوليت در پايان
نامه /مشاور

1

مرضيه جمالی

2

اكبر صيدلو

3

سودابه ميربلوك

4

پروانه كيان فر

رابطه بين خواب و افسردگی در دانشجويان دانشگاه

كمالشهر

راهنما

اسالمی كرج
مقايسه هوش هيجانی و سازگاري در دانش آموزانی كه

مالرد

راهنما

مهد كودك را تجربه كرده اند،با دانش آموزانی كه مهد را
تجربه نكرده اند
رابطه مكانيسم هاي دفاعی و هوش هيجانی با شادكامی

مالرد

راهنما

دانشجويان رشته مامايی دانشگاه آزاد واحد كرج
مقايسه سالمت روان و ميزان مشاركت جويی اجتماعی

مالرد

مشاور

نوجوانان دختر و پسر خانواده هاي تک فرزند با خانواده
هاي چند فرزند
5

ليال معروفی آذر

رابطه ی تحمل ناکامی و تاب آوری روانی با گرایش به

مالرد

مشاور

مصرف مواد مخدر در دانش جویان مقطع کارشناسی
دانشگاه آزاد مالرد

سيد عالء الدين

تعيين اثربخشی آموزش مهارتهاي زندگی به والدين،بر

6

عاليی فرد

سالمت عمومی فرزندان

7

سعيد هدايتی

مقايسه استرس والدگري،افسردگی و خود كارامدي در

8

طيبه رضی

9

امير تسلی بخش

10

زهرا فردي تبريزي

11

راحله شهپري

مالرد
مالرد

راهنما
راهنما

مادران شاغل و غير شاغل
تعيين اثر بخشی درمان شناختی-رفتاري بر كاهش

مالرد

راهنما

اضطراب امتحان و بهبود پيشرفت تحصيلی دانش آموزان
رابطه ساده و چند گانه تنظيم شناختی هيجان و هوش

مالرد

راهنما

معنوي با بهزيستی روانشناختی دانشجويان دانشگاه آزاد
واحد مالرد
مقايسه كيفيت زندگی و مقابله با شرايط پر استرس در زنان

مالرد

مشاور

شاغل و خانه دار

رابطه ساده و چندگانه خطاهای شناختی و مکانیسم های
دفاعی با سرسختی روانشناختی در بین دانش آموزان دختر
مقطع متوسطه منطقه  5شهر تهران

مالرد

راهنما

رابطه تنظيم شناختی هيجان و تاب آوري با اميد به

12

ليال ظريف

13

سميرا عليخانی

14

زهرا بابايی

15

صديقه جمالی

16

عباسعلی محمد

بررسی رابطه بين تيپ هاي شخصيتی و شركت داوطلبانه

زاده

در برنامههاي بشردوستی( رفتار اجتماعی مطلوب )در بين

مالرد

راهنما

زندگی در بيماران مبتال به سرطان
اثربخشی اموزش مدیریت استرس بر کاهش ناامیدی وافکار

مالرد

راهنما

خودکشی در بیماران مبتال به سرطان

مقايسه نيازهاي روانشناختی و سازگاري در دختران ايتام

مالرد

راهنما

و غير ايتام كميته امداد شهرستان شهريار
تفاوت ميان اضطراب دانشجويان دختر و پسر دانشگاه

كمالشهر

راهنما

تربيت معلم كرج
مالرد

مشاور

دانشجويان عضو جمعيت هالل احمر
تبيين پيشرفت تحصيلی دانش آموزان بر اساس هوش

17

زهرا حسينمردي

18

آنيا نهانی

19

فرناز پور امير

مقايسه هوش معنوي و بهزيستی روانشناختی در زنان

ارسالنی

متاهل و مجرد

20

سارين بغدادي

مقايسه افسردگی و اضطراب در فرزندان خانواده هاي

21

ليال اميري

22

گالره رستمی

23

زينب ارشاد

24

زهرا بازقندي

مالرد

مشاور

هيجانی و كمرويی
مقايسه اضطراب مرگ و معناي زندگی در افراد مبتال به

مالرد

راهنما

بيماري سرطان و افراد غير مبتال
مالرد
مالرد

راهنما
راهنما

طالق،بی سرپرست و خانواده هاي داراي هر دو والد
تاثير سبكهاي فرزند پروري در گرايش نوجوانان به مصرف

مالرد

مشاور

الكل
پيش بينی رضايت شغلی بر مبناي نيازهاي روانشناختی و

مالرد

مشاور

هوش هيجانی در كارمندان
مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه ،سبكهاي دفاعی و

مالرد

مشاور

تنظيم هيجان در بيماران خود ايمنی،بيماران غير خود ايمنی
و افراد سالم
تعيين اثر بخشی مراقبه بر خود شكوفايی و تجربه اوج

مالرد

مشاور

تعيين اثر بخشی آموزش تنظيم شناختی هيجان بر

25

شيوا عاليی

26

امير نوروزي

27

عباس فرهادي

رابطه تنظيم شناختی هيجان با پرخاشگري در دانش

ثابت

آموزان

28

حسين ترقی

مقايسه اثر بخشی آموزش به شيوه وي-كدينگ،تی-

29

سعيد حسينخواه

30

عظیم کالنتری

31

اكرم طهماسبی

32

الهه زينعلی

33

نازنين اشرف

مقايسه سالمت روان و عزت نفس در دختران جوان

سمنانی

وابسته به ارايش با دختران غيروابسته

نازنين سادات

مقايسه اميد به زندگی،سازگاري اجتماعی و استرس در

ميرسلطانی

دختران مجرد دانشجو و زنان متاهل

35

فاطمه گراوند

تاثير مثبت نگري مبتنی بر اموزه هاي اسالم بر سرسختی

36

رباب عبادي

37

فاطمه شريفی

مالرد

راهنما

سازگاري زنان سرپرست خانوار
تعيين رابطه سبكهاي دفاعی و مسئوليت پذيري با اعتياد

مالرد

راهنما

به اينترنت
مالرد
مالرد

راهنما
مشاور

كدينگ و اليتنر بر يادگيري واژگان زبان انگليسی
اثر بخشی قصه درمانی بر افزایش عزتنفس و خوشبینی

مالرد

راهنما

کودکان دارای والدین معتاد
مقایسه استرس والدگری و سبکهای فرزند پروری در والدین

مالرد

راهنما

کودکان مبتال به لکنت و والدین کودکان غیر مبتال

تعیین اثربخشی آموزش رفتاری والدین بر کاهش میزان

مالرد

راهنما

اضطراب و پرخاشگری و و بهبودبهزیستی در دانش آموزان
دارای اختالل کمبود توجه و بیش فعالی
تعيين اثر بخشی آموزش تنظيم شناختی هيجان بر

مالرد

راهنما

سالمت عمومی و اضطراب مرگ بيماران مبتال به سرطان

34

مالرد
مالرد
مالرد

راهنما
راهنما
راهنما

روانشناختی و شادكامی زنان سرپرست خانوار
پيش بينی سبكهاي دفاعی بر اساس ويژگيهاي شخصيتی

مالرد

راهنما

در دانشجويان دانشگاه ازاد واحد مالرد
مقايسه سالمت روان،شادكامی و رضايت از زندگی در
زنان متاهل و مجرد

مالرد

راهنما

مقايسه تنظيم شناختی هيجان،سبكهاي دفاعی و طرحواره

38

مرجان مهرور

39

منير مصطفايی

40

فريبا وحيد نصير

41

جواد غفاري

42

سحر حسينی

43

مريم قربانعلی نژاد

44

سميرا

تاثير بازي درمانی فيليال بر سازگاري اجتماعی و

پوراكبرسجادي

پرخاشگري كودكان معلول ذهنی بهزيستی ورداورد

45

ليال صادقی

پيش بينی فرسودگی شغلی بر اساس راهبردهاي مقابله

46

ليدا مردازاد

47

صدف قزوينی

48

آذين حاجی عباسی پيش بينی اميد به زندگی در بيماران مبتال به ديابت بر

مالرد

راهنما

هاي ناسازگار اوليه در زنان مبتال به پرخوري عصبی و
زنان غير مبتال
تعيين رابطه عملكرد خانواده و كمالگرايی والدين با

مالرد

راهنما

عزت نفس و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان مدارس
تيزهوش
تاثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظار از ازدواج و

مالرد

راهنما

نگرش هاي ناكارامد به ازدواج
پيش بينی بهزيستی روانشناختی دانشجويان بر اساس

مالرد

راهنما

هوش هيجانی و سرسختی روانشناسی
مقايسه كيفيت و اميد به زندگی در سالمندان برخوردار از

مالرد

راهنما

مراقبت روزانه با سالمندان محروم از ان
تاثير اموزش مبتنی بر تنظيم شناختی هيجان بر بر

مالرد

مشاور

استرس،اضطراب و افسردگی بيماران قلبی-عروقی
مالرد
مالرد

مشاور
راهنما

اي،كمال گرايی و تنظيم شناختی هيجان در كاركنان
دانشگاه ازاد
تاثير قصه گويی بر سازگاري و پرخاشگري دختران

مالرد

راهنما

دبستانی
تعيين رابطه سرسختی روانشناختی با رضايت شغلی از

مالرد

راهنما

طريق نقش واسطه اي رضايت از زندگی زناشويی
مالرد

راهنما

اساس ذهن آگاهی،سرسختی روانشناختی و حمايت
اجتماعی
درك مفهوم خدا بين دختران و پسران در رده هاي سنی

49

مريم منتظر فرج

50

جميد شيخ

تعيين رابطه بين تشخيص افسردگی و اضطراب از طريق

الرابادي

پرسشنامه هاي بک و روش نبض خوانی ايوروديک

مالرد

راهنما

مختلف
مالرد

راهنما

ر
د
ي

سال تدريس
موسسه /دانشگاه

مقطع تحصيلی

عنوان دروس

شروع

ف

1

دانشگاه طالقان

كارشناسی

2

دانشگاه گنبد

كارشناسی

3

دانشگاه كمالشهر

كارشناسی

روانشناسی عمومی-

1386-1393

روانشناسی اجتماعی-
مهارتهاي زندگی-روانشناسی
رشد-روانشناسی يادگيري
ارزشيابی شخصيت-آسيب

1392

شناسی روانی-نظريه هاي
شخصيت-انگيزش و هيجان-
رشد (1و2)-يادگيري-
اختالالت يادگيري-كودكان
استثنايی
يادگيري-اختالالت يادگيري-
روانشناسی اجتماعی-
روانشناسی عمومی

1390

خاتمه

دانشگاه مالرد

4

كارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی پيشرفته-

1394تا كنون

روانشناسی اجتماعی-
روانشناسی رشد پيشرفته

سوابق اجرائی
مسئوليت اجرايی و سوابق شغلی
ر
د
ي

سال
عنوان مسئوليت

شركت /موسسه/دانشگاه

خاتمه

شروع

ف

1

مسئول مركز مشاوره

دانشگاه طالقان

88-93

2

روانشناس

موسسه رعد

86-87

3

روانشناس و مدرس

موسسه سوره تهران

88

كارگاههاي آموزشی
روانشناس و مدرس

4

87

كميته امداد امام خمينی (ره)

كارگاههاي آموزشی

سوابق فرهنگی  -اجتماعی
ر
د
ي

سال
عنوان فعاليت

محل فعاليت

خاتمه

شروع

ف

1

روانشناس و مدرس
كارگاههاي آموزشی

موسسه فرهنگی-هنري سوره تهران

88

2

روانشناس و مدرس
كارگاههاي آموزشی

كميته امداد امام خمينی(ره)

87

