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سوابق تحصیلی
 رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی :روان شناسی مشاوره -دانشگاه شهید بهشتی
 پایان نامه در حوزه روان شناسی شغلی و سازمانی
 رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد :روان شناسی مشاوره -دانشگاه عالمه طباطبائی
 گرایش تخصصی در مشاوره خانواده :مقایسه اثربخشی رویکرد های ارتباطی ویرجینیا ستتیر و تجربتی
ویته کر در کاهش احتمال وقوع طالق در زوجین متعارض.
 رشته و محل تحصیل دوره دکتری :روان شناسی -دانشگاه شهید بهشتی
 گرایش تخصصی در روان شناسی ورزشی در رساله دوره دکتری :تتدوین برنامته امتاده ستازی
روانی برای بازیکنان فوتبال و سنجش اثربخشی ان در ارتقاء عملکردشان.
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رتبه های علمی
 کسب رتبه اول در مسابقات علمی سال اخر متوسطه
 کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
 کسب رتبه سوم در جشنواره ممتاز ،مبتکر و مخترع سازمان بسیج دانشجوئی.
 کسب رتبه دوم در کنکور دکترا
 کسب عنوان پژوهشگر برتر سال  98در دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
 استاد نمونه دانشگاه در سال 5981
 دارای مدرک زبان انگلیسی

MCHE, TOEFL

 اشنایی و توانایی کار با نرم افزار SPSS

فعالیت های کلینیکی و مشاوره ای


مشاوره و روان درمانی کودک و خانواده



مشاوره بحران؛ اسیب های اجتماعی ،طالق ،تعارض زناشویی و کودکان در معرض اسیب



مشاوره بالینی با کودکان ADHDو خانواده ها در کلینیک اموزش و پرورش.



مشاوره بالینی با مراجعان دارای اختالل وسواس فکری -عملی(.)OCD

تخصص علمی-.آموزشی
 تدریس دروس روان شناسی کار و صنعتی ،فرسودگی شغلی ،استرس شغلی در دانشگاه شهید بهشتی
 تدریس دروس مشاوره شغلی و حرفه ای ،انگیزش شغلی و سازش شغلی در دوره دکترای تخصصی
 تدریس و پژوهش در موضوعات روان شناسی شخصیت ،رشد(تحولی) ،امار و روش تحقیق
 تدریس و پژوهش در موضوعات امار و روش تحقیق ،روا ن درمانی ،عوامل انگیزشی ،روان شناسی تربیتی،
روان شناسی شخصیت ،رشد(تحولی) و روان شناسی ورزش
 تحلیل گر اماری و روش های پژوهشی
 همکاری پژوهشی با سازمان پیشگیری از جرائم و اسیب های اجتماعی.
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فعالیت های پژوهشی
 مجری طرح پژوهشی رابطه کارایی خانواده و دینداری با سالمت روان در دانشجویان و مقایسه ان بین دختران
و پسران.
 مجری طرح پژوهشی تاثیر اموزش هوش هیجانی بر سالمت روان دانشجویان.
 مجری طرح پژوهشی بررسی راهکارهتای متوثر در افتزایش میتزان وجتدان کتار بتا تاکیتد بتر عوامتل روانتی در
کارمندان دانشگاه.
 مجری طرح رابطه کمال گرایی و راهبردهای مقابله با استرس با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال.
 مجری طرح رابطه کارایی خانواده و سبک های هویت یابی با گرایش به مدهای نامتعارف در دانشجویان.
 همکار علمی -پژوهشی در طرح پژوهشی مقایسته راهبترد هتای ندتم دهتی هیجتانی در نوجوانتان ()51-59ستال
دارای تجربه مصرف مواد مخدر و عادی.
 همکار علمی -پژوهشی در طرح پژوهشی ساخت و هنجاریابی پرسشنامه ارزشتیابی از عملکترد اموزشتی استاتید
دانشگاه.
 همکار علمی -پژوهشی در طرح پژوهشی رابطه ارزش های شخصی و انگیزه های ورزشی با فرسودگی در زنتان
ورزشکار.
 همکار علمی -پژوهشی در طترح تتاثیر روش هتای امتوزش از طریتق کتاب،ته ،ستخنرانی ،بروشتور و پوستتر در
کاهش دوپینگ در ورزش .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

مقاالت تالیف چاپ شده در مجالت علمی-پژوهشی


مقایسه عملکرد حافده شرح حال معنایی ،رویتدادی و حافدته اختصاصتی در بیمتاران دارای  HIVمثبتت بتا

افراد ستالم .چاپ شده در مجله علمی -پژوهشی یافته های نوو در روان شناسوی-91 :)50(9 ،9915 ،
.19


مقایسه مولفه های عملکرد خانواده در الگوهای جدید خانواده .چاپ شده در مجله علمی -پژوهشوی

روان شناسی معاصر(9 ،9919 ،ویژه نامه).929-920 :


رابطه کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای با فرستودگی در ورزشتکاران فوتبتال .چواپ شوده در مجلوه

علمی -پژوهشی :رفتار حرکتی ورزشی.905-999 :99 ،9919 .
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تاثیر اموزش خودگویی انگیزشی و مهارت های تصویرستازی ههنتی در ارتقتاء عملکترد ورزشتی بازیکنتان

فوتبال .چاپ شده ،مجله علمی-پژوهشی مطالعات روان شناختی.12-99 :)9(99 ،9919 ،


تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ههن اگاهی بر اضطراب اشکار و پنهان و کیفیت زندگی زنتان مبتتال بته

چتاقی .چاپ شده در دو ماهنامه علمی -پژوهشوی فوی ..دانشوهاه علووم پیشوکی کاشوان،9910 ،
.19-99 :)9(59


سبک های دلبستگی ،خودهای ممکن و افسردگی در دانشجویان دارای شکست عاطفی .چواپ شوده در

مجله علمی -پژوهشی روان شناسی معاصر(96 ،9919 ،ویژه نامه).9929-9929 :


رابطه ابعاد هوش معنوی و گرایش به اعتیاد و مقایسه ی ان بین دانشجویان دختر و پستر .چواپ شوده در

مجله علمی -پژوهشی در دین و سالمت .دانشهاه علوم پیشکی شهید بهشتی.99-96 :)5(9 ،9919 ،


پیش بینی سبک های هویتی جوانان بر اساس سالمت خانواده .چاپ شده در مجله علموی -پژوهشوی

روان شناسی معاصر(96 ،9919 ،ویژه نامه).999-916 :


رویکرد شناختی  -رفتاری در درمان اختالالت رفتاری نوجوانتان .چاپ شده در فصلنامه پیام مشواور،

ترجمه و تالیف.50-95 :)9(59 ،9915 .


تأثیر اموزش مهارتهای مدیریت خشم در کاهش خشونت خانوادگی و بهبتود رضتایت زناشتویی .چواپ

شده در مجله مجله علمی -پژوهشی خانواده پژوهی دانشهاه شوهید بهشوتی-511 :)92( 1 ،9915،
.996


مقایسه راهبردهای مقابله ای و سرسختی روان شناختی بین والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و

منفی به درمان .چاپ شده در مجله علموی -پژوهشوی دانشوهاه علووم پیشوکی ایوالم:)0(59 ،9912 ،
.565-991


تأثیر برنامه اموزش رایانه ای در بهبود حافده کوتاه مدت کودکان دارای ناتوانی یتادگیری .چاپ شوده

در فصلنامه علمی -پژوهشی توانمندسازی کودکان.99-99 :)99(0 ،9919 ،
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بررسی میزان شیوع افسردگی در تازه دانشجویان رشته داروسازی زنجتان بتر حستب متغیرهتای جمعیتت

شناختی .مجله علمی پژوهشی دانشهاه علوم پیشکی زنجان.59-59 :)99(9 ،9919 ،


اثربخشی اموزش تحلیل ارتباط محاوره ای در خودپنداره و عاطفته مثبتت و منفتی زنتان .مطالعوات زن و

خانواده.965-992 :)5(9 ،9919 ،


پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی و سرمایه روان شناختی در ستالمندان .چاپ شده

در فصلنامه علمی -پژوهشی سالمند ،دانشهاه توانبخشی.969-16 :)9(95 ،9910 ،


مقایسه کیفیت رابطه مادر-کودک و مهارت خودندم دهی خشم بین متادران دانتش امتوزان دارای اختتالل

بیش فعالی -نقص توجه و عادی در تهران .چاپ شده در فصلنامه علمی -پژوهشی موددکاری اجتمواعی،
.59-99 :)9(2 ،9912


تدوین یک برنامه روانی -اموزشی بر اساس الگوی ستیر برای زوجین متعتارض و اثربخشتی ان در کتاهش

سبک مقابله ای ناکارامد و احتمال وقوع طالق .چاپ شده در فصلنامه علمی -پژوهشی فرهنگ مشواوره و
روان درمانی دانشهاه عالمه طباطبایی.996-969 :)96(9 ،9910،


اثربخشی تمرینات ورزش هوازی در کاهش احساس تنهایی و ارتقاء سطح شادکامی در سالمندان .چواپ

شده در مجله علمی -پژوهشی روان پرستاری.99-1 :)2(2 ،9910 ،


پتتیش بینتتی انگیتتزش درونتتی -بیرونتتی بتترای یتتادگیری بتتر استتاس ستتبکهتتای استتنادی و خودکارامتتدی در

دانشجویان علوم پزشکی .چاپ شده در مجله علمی -پژوهشی راهبردهای آموزش در علووم پیشوکی،
:)9(99 ،9919


پیش بینی اهمال کاری تحصیلی براساس هوشهیجانی با نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی در دانشتجویان

علوم پزشکی .چاپ شده در مجله علمی -پژوهشی راهبردهوای آمووزش در علووم پیشوکی،9919 ،
:)5(99
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اثربخشی توانمندسازی روان شناختی در کاهش اضطراب و بهبود کارکردهتای اجرایتی زنتان دارای همستر



 پژوهشوی فرهنوگ مشواوره و روان درموانی دانشوهاه عالموه- چاپ شده در فصلنامه علموی.معتتاد
.961-91 :)95(9 ،9910،طباطبایی
پیش بینی انگیزش شغلی کارکنتان بختش پزشتکی ستازمان هتالل احمتر بتر استاس مکانیستمهتای دفتاعی و



.15-99 :)9(92 ،9919 ، پژوهشی سالمت کار ایران- چاپ شده در مجله علمی.هوشفرهنگی

 The Relationship between Mothers’ Personality Traits and Social
Development of Students with ADHD and Normal Students.
Published in: International Journal of Psychology and
Behavioral Research. Vol., 3(3), 222-233, 2102. Available
online at http:// www. ijpbr journal. com ISSN 2222-2002 ©2002
Victor Quest Publication.
 The comparison of personal characteristic and life style between effected
and non- effected MS patient from MS journals. International
Journal of academic research, Vol. 2. No. 0. ISI. 2 January
2102.


The effectiveness of group consolation with rational- emotional approach
on students’ resiliency. International Academic Journal of
Social Sciences Vol. 2, No. 6, 2102, pp. 20-22. ISSN 22223103.



Moradtalab, S., Jafari, A. Prediction of depression in students with
emotional breakdown based on attachment styles and selfconcept. International Academic Journal of Humanities Vol.
2, No. 2, 2102, pp. 03-22. ISSN 2222-2222.

 Hamidi, R., Jafari, A. Comparing the family process-content, and personality
traits between mothers with autistic children and the normal ones
(6-01 years old). Journal of Fundamentals of Mental Health
2103 Jan-Feb; 21(0): 31-21.
 Investigations on the relationship between perfectionism and psychological
needs with the perception of body image in cosmetic surgery
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applicants. Journal of BBRC, psychological Communication
2102, 01(3): 212-213.

مقاالت تالیف و تر جمه در کنفرانس های داخلی و خارجی


تدوین برنامه امادگی روانی بترای بازیکنتان فوتبتال بتر استاس مهتارت هتای روانتی ختات ورزش فوتبتال.

دومین کنهره بین المللی علم و فوتبال 92 ،9915 ،و  90آبان ماه.


رابطه ویژگی های شخصیتی معلمان با سبک مدیریت کتالس در شتهر اران و بیتدگل .دوموین هموایش

ملی پژوهش های نوین در حوزه علووم اناوانی و مطالعوات اجتمواعی ایوران ،مرکوی مطالعوات و
تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی.9912 ،


تغییرات ابعاد عملکرد خانواده و مقایسته انهتا در بتین الگوهتای جدیتد ختانواده .اولوین کنفورانس بوین

المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی و مطالعات اجتماعی ایران ،مرکوی
مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی.9912 ،


اثر بخشی طرحواره درمانی در کاهش حساسیت اضطرابی در دانشتجویان .اولین همایش سراسری موج

سوم درمان های رفتاری ،دانشهاه علوم پیشکی کاشان.9919 ،


تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ههن اگتاهی و یوگتای هشتیار در بهبتود کیفیتت زنتدگی زنتان مبتتال بته

چاقی .اولین همایش سراسری موج سوم درمان های رفتاری ،دانشهاه علوم پیشکی کاشان.9919 ،


بررسی موانع و عوامل موثر در رشد شخصیتی و بهداشت روانی نابینایان .اولوین هموایش ملوی جامعوه

بینا ،شهروند نابینا ،مهرماه  ،9919دانشهاه کاشان.


مقایسه سبک های دلبستگی و تاب اوری بین افراد دارای اختالل بینایی و افتراد عتادی .دوموین هموایش

ملی جامعه بینا ،شهروند نابینا ،مهرماه  ،9912دانشهاه کاشان.


استعدادیابی ،امادگی روانی و پیشترفت " تتدوین یتک برنامته الگتوی ایالمتی ایرانتی پیشترفت" .ششومین

کنفرانس الهوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ تعمیق و تکمیل الهوی پایوه پیشورفت .اردیبهشوت ،9910
مرکی الهوی اسالمی ایرانی پیشرفت.
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تالیف ها و ترجمه ها


ترجمه کتاب مشاوره گروهی (راهبردها و مهارت ها) تالیف جکوبس ،1155،چاپ شده.



ترجمه کتاب فنون مشاوره ودرمان :ندریه وعمل ،نویسندگان:اگوستین مییر و مایکالین بویوین .در دست
چاپ.



کتاب امادگی روانی در ورزش ،برگرفته از رساله دکتری .در دست تالیف.

دوره های آموزشی تخصصی


گذراندن دوره سه ماهه  CBTدر درمان اختالالت اضطرابی ،هراسOCD ،و افسردگی.



گذراندن دوره هیپنوتیزم.



گذراندن دوره اموزش مهارت های زندگی.



گذراندن دوره مقاله نویسی به زبان انگلیسی براساس الگوی APA



گذراندن کارگاه تخصصی روش تحقیق در علم انسانی .استاد دکتر علی دالور.



گذراندن دوره مربیگری مهارت های زندگ ی بوسیله دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ،تحقیقات و فن
اوری.
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