
 
  و اجرایی پژوھشي ،آموزشي فعالیت

 

  : فردی مشخصات

  پایه  مرتبه علمی تولد تاریخ خانوادگی نام نام
  ٢٢  دانشیار ١٣٤٤ صدیقی ارفعی  فریبرز

  

 email ھمراه کار تلفن محل کار محل
 fsa@kashanu.ac.ir ٠٩١٣١۶١۴٣۴٠ ٢٧١٩ دانشگاه کاشان

  : تحصیلی سوابق

 تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 اخذمدرک

روان شناسی  کارشناسی
  ایران اصفھان دانشگاه اصفھان کودکان استثنایی

روان شناسی  کارشناسی ارشد
  ایران تھران دانشگاه تھران کودکان استثنایی

دانشگاه تربیت  روان شناسی دکتری
  ایران تھران مدرس

موسیقی (ریتمیک) در مھار کردن پرخاشگري پسران عقب  بررسی اثر:لیسانس فوق نامه پایان عنوان 
  انذھنی خفیف؛ استاد راھنما: دکتر محمود منصور، استاد مشاور: دکتر پریرخ دادست مانده
تأثیر موسیقی درمانگري فعال و فعال پذیر با استفاده از نغمه ھاي ایرانی و غربی بر : دکتری رساله عنوان

 نما: دکتر پرویز آزاد فالح، مشاوره دکتر علی فتحی آشتیانینوجوانان؛ استاد راھ افسردگی

 : اجرایی ھایفعالیت

 شھرمحل سازمانی سمت
 کار

 تاریخ
 یادانشگاه وسسهم نام

 خاتمه شروع
 دانشگاه کاشان   کاشان  یرگروهدم

  ٨٦ ٨٠  مدير نظارت و سنجش آموزش
عضو شوراي سیاستگذاري 
مشاوره و بھداشت روان 

 یاندانشگاھ
  ادامه دارد ٩١ 

عضو ثابت كارگروه بررسي 
توانايي علمي در كارگروه ھاي 

 روانشناسي و علوم تربیتي
  ادامه دارد ٨٩ 

نماينده اعضاي ھیأت علمي در 
  ٨٩ ٨٧  شوراي دانشگاه

عضو ھیأت نظارت و ارزيابي 
  ٨٩ ٨٩  آموزش عالي استان اصفھان

عضو  كارگروه گزينش و آزمون 
  ادامه دارد ٨٧  وران جوانگروه مشا

  ٨٩ ٨٧  عضو شوراي آموزشي دانشگاه

 



 
  

  : ودکتری لیسانس فوق دوره ی پایان نامهاستادراھنما

سال  نامه پایان عنوان تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی ونام نام ردیف
  دفاع

بررسی میزان رضایت زناشویی دانشجویان  کارشناسی محمدمھدی فاضلی پور ١
 باھمسدانشان متاھل مونث

 

 بررسی میزان رضایت زناشویی دانشجویان کارشناسی شھرزاد رمضان زاده  ٢
 انشانمتاھل مونث باھمسر

 

-نادرمانده الری ٣
بررسی میزان رضایت زناشویی دانشجویان  کارشناسی سیدعلیرضامصطفوی

 متاھل مونث باھمسدانشان
 

 کارشناسی عزت اله نجفی-علیرضاالفتی  ۴
بین خودپنداره وپیشرفت  بررسی رابطه

تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه 
 مرکزشھرستان گیالن غرب

 

بررسی میزان ومقایسه فرسودگی کاری  کارشناسی اشرف نعمتی بیدگلی  ۵
 مشاوران شھرستان کاشان آران وبیدگل

 

عباس گودرزی_علی   ۶
بررسی علل وعوامل افت تحصیلی  کارشناسی اکبررشیدی

 شھرستان الشتر
 

بررسی تاثیروضعیت خانوادگی درگرایش به  کارشناسی حمیدرضاکرباسی  ٧
 موادمخدردر زندانیان شھرستان کاشان

 

 کارشناسی  ملیحه مرادی  ٨
علل عدم گرایش دانش آموزان ممتازبه 

ھنرستانھای فنی وحرفه ای درشھرستان 
 کاشان

 

 کارشناسی اسماعیل اله دادی  ٩
موزش پیش بررسی ارتباط بین برخورداری ازآ

دبستانی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
 مقطع ابتدائی (پسر)شھرستان کاشان

 

١٠  
ابراھیم غالمی 

راوندی_سیدحسین 
 حسینیان راوندی

بررسی رایطه رضایت شغلی وکارائی  کارشناسی
 کارگران درکارخانجات مخمل وابریشم کاشان

 

قدرت -سعیدجمشیدی  ١١
ب تولد بایشرفت تحصیلی دانش رابطه ترتی کارشناسی عیسی آبادی

 اموزان مقطع راھنمایی
 

 ارشد سمیه دشتبان زاده  ١٢
مقايسه عملكرد كودكان با  و بدون اختالالت 

حركتي بندر  -يادگیري در تست ديداري
 گشتالت

١٣٩٠ 

بررسي رابطه سبك اسناد، انگیزش پیشرفت  ارشد مژگان بشري  ١٣
 و پیشرفت تحصیلي

١٣٨٩ 

بررسي رابطه سالمت روان، سبك ھاي  ارشد ادهمعصومه عسگرز  ١۴
 مقابله و پیشرفت تحصیلي .....

١٣٩٠ 

رابطه ھوش ھیجاني، خودپنداره و عزت نفس  ارشد فاطمه سالمي  ١۵
 با پیشرفت تحصیلي دانشجويان

١٣٨٩ 

ھاي بررسي رابطه اعتیاد به اينترنت و ويژگي ارشد زینب گندمی  ١۶
 شخصیتي دانش آموزان ...

١٣٩٠ 

بررسي گستردگي و ژرفاي برخي تجارب  ارشد مرجان عسكري بابادي  ١٧
 تفسیري ديني ...

١٣٩٠ 

رابطه سبک ھای فرزند پروری با خودکارآمدی  ارشد زھرا نایینی فرد  ١٨
 و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

١٣٩٠ 

در  ictبررسي تطبیقي میزان بھره وري از  ارشد زھره میرزايي مقدم  ١٩
يادگیري در بین اعضاي ھیأت  –ھيفرايند يادد

١٣٨٧ 



 
 علمي.....

 ارشد زکیه نجاریان خوراسگانی  ٢٠
تاثیر سبک ھای دلبستگی بر سبک ھای 

مقابله و ابراز وجود در دانشجویان 
 دانشگاھھای کاشان...

١٣٨٧ 

 ارشد اعظم منصوری نیک ٢١
میزان سازگاری و  رابطه بین تصویر بدن،

مقطع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
 متوسطه ی شھر کاشان ...

١٣٨٧ 

 ارشد زھرا مقدسین  ٢٢
ارتباط اھمال کاری تحصیلی با ابعاد سازش 
یافته و سازش نایافته کمال گرایی و مسند 

 مھار گاری.. ...

١٣٨٧ 

      

  نظارت بر فعالیتھای پژوھشی، فناوری و نوآوری: ارزیابی، داوری و

  زمان ارزیابی داوری ونظارت  الیتمحل انجام فع  عنوان فعالیت
داور پايان نامه خانم بھجت محرابي 

  راد
  ١٣٨۶  دانشگاه کاشان

داور پايان نامه خانم طاھره قرباني 
  خسروشاھي

  ١٣٨٧  دانشگاه کاشان

  ١٣٨۶  دانشگاه کاشان  داور پايان نامه خانم ندا نیكنام
داور پایان نامه خانم اعظم والیتی 

  نجف آبادی
  ١٣٩٠  اشاندانشگاه ک

داورپایان نامه آقای غالمرضا پرتوی 
  عمارلویی

  ١٣٩٠  دانشگاه کاشان

  ١٣٩٠  دانشگاه کاشان  داورپایان نامه آقای حیدرقادری
داورپایان نامه علی اصغرحدادی 

  ھرندی
  ١٣٩١  دانشگاه کاشان

  ١٣٩١  دانشگاه کاشان  داورپایان نامه آقای حجت مشایخی
مرادیان داورپایان نامه خانم طاھره 

  راد
  ١٣٩٠  دانشگاه کاشان

  ١٣٩١  دانشگاه کاشان  داورپایان نامه خانم زھره مھدوی فر
  ١٣٩١  دانشگاه کاشان  داورپایان نامه خانم فاطمه امیری

  ١٣٩٢  دانشگاه کاشان  داورپایان نامه خانم معصومه دلفان
ناظرتحصیالت تکمیلی خانم 

  معصومه دلفان
  ١٣٩٢  دانشگاه کاشان

  ١٣٩١  دانشگاه کاشان  ن نامه آقای قدرت ستارنژادداورپایا
داورپایان نامه خانم اسماء عسگری 

  کویری
  ١٣٩١  دانشگاه کاشان

داورپایان نامه خانم خدیجه شرقی 
  گورابی

  ١٣٩١  دانشگاه کاشان

  ١٣٩٠  دانشگاه کاشان  داورپایان نامه خانم آسیه نژاد
داور پایان نامه خانم فاطمه کوگانی 

  نژاد
  ١٣٩٠  اه کاشاندانشگ

  

  ویرایش علمی کتاب یا داوری مقاالت علمی پژوھشی و تصحیح انتقادی كتاب معتبر:

  زمان  نوع فعالیت  عنوان فعالیت
  ١٣٩٠  داورمقالهمقاله ھمايش ارزيابي  ٢٠داوري 



 
  جايگاه علوم انساني در ايران

بررسی تطبیقی پتانسیل انسان در 
پیش بینی رخدادھا با رویکردی 

  انیعرف

  ١٣٩٠  داورمقاله

بررسی و تحلیل کھن الگوی آنیما 
  در غزل ھای موالنا

  ١٣٩٠  داورمقاله

تحلیل رویای ابن عربی از دیدگاه 
  روان کاوی

  ١٣٨٩  داورمقاله

بررسی تطبیقی کھن الگوی سایه 
  در آرای یونگ

  ١٣٩٠  داورمقاله

ستخراج جھان بینی شخصی از 
اندیشه جالل الدین محمد مولوی و 

  وح ارتباطی موجودسط

  ١٣٩١  داورمقاله

شیخ صنعان دیدگاه روانشناسی 
  یونگ

  ١٣٩١  داورمقاله

بررسی ارتباط بین آگاھی و گرایش 
  به عرفان اسالمی

  ١٣٩٢  داورمقاله

نگاھی از نظر گاه مزلو به سلسله 
  مراتب نیازھا در زندگی موالنا

  ١٣٨٨  داورمقاله

تحلیلی بر داللت ھای تربیتی 
  رفت شناسانه عرفانیدیدگاه مع

  ١٣٨٨  داورمقاله

تحلیل رویای ابن عربی از دیدگاه 
  تطبیق -روان کاوی

  ١٣٨٩  داورمقاله

نگاھی از نظر گاه مزلو به سلسله 
  مراتب نیازھا در زندگی موالن

  ١٣٨٩  داورمقاله

      

  : وپژوھش تحقیق برای موردعالقه موضوعات

 
 
 

  :سوابق تدریس

محل  نام درس ردیف
  ستدری

ترم  -ترم شروع  تحصیلی مقطع  تعداد واحد
 آخر

دانشگاه  آمار استنباطي ١
 کاشان

  تحصیالت تکمیلی ٣

دانشگاه  روش تحقیق ٢
 کاشان

  تحصیالت تکمیلی ٣

دانشگاه  آمارتوصیفی ٣
 کاشان

  تحصیالت تکمیلی ٢

دانشگاه  نظره ھاي يادگیري كاربردي ۴
 کاشان 

  تحصیالت تکمیلی ٢

دانشگاه  ندازه گیريسنجش و ا  ۵
  کاشان

  تحصیالت تکمیلی ٢

دانشگاه  اختالالت يادگیري  ۶
  کاشان

  تحصیالت تکمیلی ٢

  کارشناسی ٢دانشگاه  آمار توصیفي  ٧



 
  کاشان

دانشگاه   بزھکاری اطفال  ٨
  کاشان

   کارشناسی  ١

دانشگاه   روانشناسی جنایی  ٩
  کاشان

   کارشناسی  ٢

روش تحقیق در روان   ١٠
  شناسي

گاه دانش
  کاشان

   کارشناسی  ٣

دانشگاه   روانشناسی جنایی  ١١
  کاشان 

   کارشناسی  ٢

دانشگاه   روانشناسی یادگیری  ١٢
  کاشان

   کارشناسی  ٢

دانشگاه   روانشناسی یادگیری  ١٣
  کاشان

   کارشناسی  ٣

دانشگاه   آمار و كاربرد آن در مديريت  ١۴
  کاشان

   تحصیالت تکمیلی  ٢

  

 : منتشرشده کتب

 کتاب عنوان
 کار وعن

 ناشر
  سال نشر

 ترجمه تالیف

 ١٣٧٨ نشر دعوت    . نگاھی دیگر به بزھکاري کودکان و نوجوانان١

 ١٣٨٨ نشر دعوت    . روانشناسی طالق٢
  ١٣٩٠  سخنوران     .جامعه شناسی طالق٣
  ١٣٩٠  سخنوران     . ارزشیابی آموزشی٤
  ١٣٩١  نشردانشگاه کاشان     . مقدمه اي بر روان شناسی مدرسه٥

   

  )پژوھشی ،علمی ISI:(ومجالت درنشریات شده چاپ مقاالت

رتبه  نشریه نام عنوان
  نشریه 

دوره 
 انتشار

سال 
انتشار

. بررسی اثر موسیقی (ضرب آھنگی) در مھار کردن ١
  پرخاشگري عقب مانده ذھنی
 

 مجله روان شناسی
 

 ١٣٧٧  ۵شماره

. بررسی تأثیر موسیقی درمانگري فعال و فعل پذیر با ٢
استفاده از نغمه ھاي ایرانی و غربی بر افسردگی 

  نوجوانان
 مجله روان شناسی

شماره  
١٣٨٢ ٢ 

بررسی اثر بخشی برنامه درسی تربیت سیاسی 
مطالعه  مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان

 موردي در شھر کاشان
 دانشور رفتار

 
 ١٣٨٨ 

 رابطه ھوشی ھیجانی، خودپنداره و عزت نفس، با
 پیشرفت تحصیلی، موسسه پژوھش و برنامه ریزي

 آموزش عالی وزارت علوم
 

 
 ١٣٨٩ 

 ١٣٨٧    عرفانی از دیدگاه روان شناسی –تجربه ھاي معنوي 
 ١٣٩٠شماره  فصلنامه نوآوريھاي ارتباط میان تصویر بدن، میزان سازگاري و پیشرفت 



 
 ٣ آموزشی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی،

د کودکان با و بدون اختالالت یادگیري در مقایسه عملکر
 ١٣٩١    حرکتی بندرگشتالت –آزمون دیداري 

بررسی رابطه فرزند پروري با خودکارآمدي و پیشرفت 
  ١٣٩١    تحصیلی دانش آموزان، فصلنامه خانواده و پژوھش

ارتباط جھت گیري مذھبی، روش ھاي مقابله و 
روان شادکامی در دانشجویان شھرستان کاشان، 

  شناسی و دین
 

 
 ١٣٩١ 

بررسی رابطه اینترنت با روان رنجور خویی دانش آموزان 
  شھرستان کاشان

 مجله علمی پژوھشی
علوم پزشکی  دانشگاه
 ھرمزگان

 
  

بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت با پیشرفت 
  تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی 
  قزوین

  ١٣٩٠  

امل اجتماعی، خانوادگی و فردي موثر بر انتخاب عو
  حرفه اي دانش آموزان –رشته ھاي فنی 

مجلھتازه ھاي پژوھش 
  در برنامه ریزي درسی

  ١٣٨٩  

مصادیق دلبستگی در روابط والدین و فرزندان با استناد 
و به روایات اسالمی، مطالعات اسالمی درتعلیم و 

  تربیت
  

 
   

در خانواده با رویکرد  الگوھاي دوستی و دلبستگی
    اسالمی، تعلم و تربیت اسالمی

 
   

رابطه بین اعتیاد به اينترنت با روان رنجورخويي در دانش 
  ١٣٩٠    مجله پزشكي ھرمزگان  آموزان

بررسي رابطه فرزند پروري با خود كارآمدي و پیشرفت 
  ١٣٩٠    خانواده و پژوھش  تحصیلي

خاره، رؤياي زمینه يابي تجارب تفسیري ( دعا، است
  ١٣٩١    جامعه پژوھي فرھنگي  صادقه...) .....

رابطه میزان استفاده از اينترنت با پیشرفت تحصیلي 
  دانش آموزان

مجله علمي دانشگاه 
  علوم پزشكي قزوين

  ١٣٩١  

تحقیقات علوم پزشكي   رابطه بین اعتیاد به اينترنت با ويژگیھاي شخصیتي
  زاھدان

  ١٣٨٨  

خودپنداره و عزت تفس با  رابطه ھوش ھیجاني،
  پیشرفت تحصیلي

نامه ريزي در رھش و بژپ
  آموزش عالي

  ١٣٨٩  

ارتباط میان تصوير بدن، میزان سازگاري و پیشرفت 
  ١٣٩٠    نوآوري ھاي آموزشي  تحصیلي دانش آموزان

A Thermodynamic Methodology for Evaluting 
Friendship Relations Stabilit

Journal of Human 
Thermodynamics

  2011  

ارتباط میان تصوير بدن، میزان سازگاري و پیشرفت 
  ١٣٨٩    نوآوري ھاي آموزشي  تحصیلي دانش آموزان

رابطه جھت گیري مذھبي سبك ھاي مقابله و 
  ١٣٩٠    روانشناسي و دين  شادكامي در دانشجويان

  ١٣٩١    اده و پژوھشخانو  تأثیر بازيھاي تصويري رايانه اي بر مھارت ھاي اجتماعي
مقايسه عملكرد كودكان با و بدون اختالل يادگیري در 

  ١٣٩١    ناتواني ھاي يادگیري  حركتي بندر گشتالت -آزمون ديداري

بررسي اثربخشي برنامه درسي تربیت سیاسي مقطع 
  ١٣٨٨    دانشور رفتار  متوسطه از ديدگاه دبیران و دانش آموزان

  ١٣٨٧    مطالعات عرفاني  ديدگاه روانشناسي تجربه ھاي معنوي عرفاني از
  ١٣٨٢    مجله روانشناسي  بررسي تأثیر موسیقي درمانگري فعال و فعل پذير

  ١٣٨٩  مجله تازه ھاي پژوھش عوامل اجتماعي، خانوادگي و فردي مؤثر بر انتخاب 



 
  در برنامه ريزي  رشته ھاي فني و حرفه اي

ندان با استناد مصاديق دلبستگي در روابط والدين و فرز
  به روايات اسالمي

مطالعات اسالمي در 
  تعلیم و تربیت

  ١٣٩٠  

عوامل موثر بر فروش فرش دستباف و ماشینی در بازار 
  ١٣٩٠ ٢٠   فصلنامه گلجام  ایران

ھای شخصیتی، انگیزش پیشرفت بررسی رابطه ویژگی
      مجله نامه آموزش عالی  ھای یادگیری در دانشجویانو سبک

ھای دلبستگی و سالمت روان در میان سبکرابطه 
 ١٣٩٣ ٢٧   نشریه پرستاری ایرانپرستاران

رابطه ھوش معنوی و شادکامی با مشارکت فرھنگی 
  در بین دانشجویان دانشگاه کاشان

فصلنامه انجمن ایرانی 
مطالعات فرھنگی و 

  ارتباطات

 
  ١٣٩٢  

کاری تحصیلی بر اساس ابعاد سازش یافته تبیین اھمال
گرایی و جایگاه مھارگذاریسازش نایافته کمالو 

رویکردھای نوین 
  آموزشی

 ١٣٩١  ٢  

شناختی با سالمت روان و بررسی رابطه سرمایه روان
فرسودگی شغلی معلمان شھرستان چالوس

ریزی ھای برنامهپژوھش
  درسی و آموزشی
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International Journal 
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Predictability of Mental Health Based on 
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  2014 
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 :ھای داخلی و خارجی ھمایش به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان
٣ . The relationship between the religious 

orientation and anxiety and 
depression of student 

science Direct 2011 

٤ . The thermodynamic Mythology for 
evaluation of friendship relationsstability 
 

Beta 2011 

 با آن ارتباط و بیھوشی از قبل آرامش میزان بررسی
 عمل تحت سالمندان فردي مشخصات از برخی

 جراحی

 ١٣٨٦ سالمندي کنگره

 ھاي ناتوانی به مبتال افراد بر درمانگري موسیقی اثر
 یادگیري

 در درمانی ھنر ملی کنگره دومین
 ایران

٢٠٠٩ 

 روان ھاي اختالل در ژنتیک مشاوره نظري مبانی
  ژنتیک،حقوق پژوھشی – علمی ھمایش شناختی،

 ١٣٨٩  شناسی روان و اخالق

 کودکان در بار خشونت تصویري ھاي بازي پیامدھاي
  نوجوانان و

 ١٣٨٨  توسعه و فرھنگ ملی ھمایش

 ١٣٨٩  اجتماعی توسعه ملی ھمایش  منابع توسعه فرآیند در آن نقش و شادي

 مصرف از پیشگیري بر مذھبی باورھاي اثر بررسی
  مخدر مواد

 ١٣٩١  اعتیاد ملی ھمایش

 به نوجوانان و جوانان گرایش از پیشگیري ھاي روش
  مواد مصرف سوء

 ١٣٩١  اعتیاد ملی ھمایش

 راھکارھاي و جنسی التمشک و مسائل بررسی
  اسالمی و تربیتی آموزشی، پیشنھادي،

 ملی ھمایش
  اسالمی مشاوره

١٣٨٨ 

 پنھان، ھاي آسیب ملی ھمایش  کودکان بر طالق پیامدھاي
  کردستان دانشگاھی جھاد

١٣٨٩ 

 روان منظر از مردان و زنان بر طالق پیامدھاي
  شناسی

 شناسی آسیب ملی ھمایش
 جھاد پنھان،

  ردستانک دانشگاھی،

١٣٨٩ 

 براي کارآفرینی درسی برنامه کارآیی ي مقایسه
 ھاي رشته دانشجویان در محتوا سازي بھینه

  اي حرفه و فنی مختلف

 ١٣٨٨  کارآفرینی ملی ھمایش

 شناسی روان اي منطقه ھمایش  اینترنت به روانی اعتیاد
  اي رایانه ھاي بازي و اینترنت

١٣٨٩ 

ه با فشار سبک ھای دلبستگی وروش ھای مقابل
 روانی

 در انسانی علوم جایگاه ارزیابی
  ایران

١٣٩٠ 

 با فرزندان و والدین روابط در دلبستگی مصادیق
  اسالمی روایات به استناد

 در انسانی علوم جایگاه ارزیابی
 ایران

١٣٩٠  

 علوم جایگاه ارزیابی ھمایش بررسی دین وباورھای مذھبی برسالمت روان
  انسانی

١٣٩٠ 

 با فرزندان و والدین روابط در تگیدلبس مصادیق
  اسالمی روایات به استناد

ارزیابی جایگاه علوم انسانی در 
 ایران

١٣٩٠ 

 و مقابله ھاي روش دلبستگی، ھاي سبک ارتباط
  دانشجویان در وجود ابراز

 ١٣٩١  ھمایش ملی روان شناسی تربیتی

روانشناسي اينترنت و بازي ھاي   اعتیاد رواني به اينترنت 
  نه ايرايا

١٣٨٩ 

يل و مشكالت جنسي و راھكارھاي ابررسي مس
  پیشنھادي .....

   مشاوره خانواده و بھداشت جنسي

 ١٣٨٨  ھمايش ملي كارآفريني  مقايسه كارآرايي برنامه درسي كارآفريني



 
 ١٣٨٩  آسیبھاي پنھان  پیامدھاي طالق بر كودكان 

مباني نظري مشاوره ژنتیك در اختاللھاي 
  روانشناختي

 ١٣٨٩  یك حقوق، اخالق، روانشناسيژنت

بررسي میزان آرامش قبل از بیھوشي و ارتباط آن با 
  برخي از مشخصات ...

 ١٣٨٦  كنگره سالمندي

تأثیر موسیقي درمانگري بر افراد مبتال به ناتواني 
  يادگیري

 ١٣٨٨  كنگره سراسري ھنر درماني

 ١٣٨٩  ھمايش ملي وقف  رابطه سالمت روان و شادكامي در واقفین
The relationship between the religious 

orientation …  
Procedia social and behavioral 

sciences  
2001 

ارزيابي جايگاه علوم انساني در   بررسي اثر دين و باورھاي مذھبي بر سالمت روان
  ايران

١٣٩٠ 

فرزندان با  - مصاديق دلبستگي در روابط والدين
  استناد به روايات اسالمي

ارزيابي جايگاه علوم انساني در 
  ايران

١٣٩٠ 

ارزيابي جايگاه علوم انساني در   سبكھاي دلبستگي و روشي مقابله با فشار رواني
  ايران

١٣٩٠ 

ارتباط سبك ھاي دلبستگي، روشھاي مقابله و ابراز 
  وجود در دانشجويان

 ١٣٩١  ھمايش ملي روانشناسي تربیتي

 ١٣٨٩  ھمايش ملي توسعه اجتماعي  نابع انسانيشادي و نقش آن در فرايند توسعه م
بررسي اثر باورھاي مذھبي بر پیشگیري از مصرف 

  مواد مخدر
 ١٣٩١  ھمايش ملي اعتیاد

روش ھاي پیشگیري از گرايش جوانان و نوجوانان به 
  سوء مصرف مواد

 ١٣٩١  ھمايش ملي اعتیاد

عه در منطقه مركزي فرھنگ و توس  پیامدھاي بازيھاي تصويري خشونت بار در كودكان
  ايران

١٣٨٨ 

ھمايش ملي وقف با تأكید بر   شادكامي و سالمت روان خیرين
  آموزش عالي ايران

١٣٩١ 

ھمايش ملي وقف با تأكید بر     اجتماعي و فرھنگي وقف -آثار رواني  ھا،¬انگیزه
  آموزش عالي ايران

١٣٩١ 

ر ھمايش ملي وقف با تأكید ب  وقف؛ آسیبھا، چالشھا و راھكارھا
  آموزش عالي ايران

١٣٩١ 

کنفرانس ملی روان شناسی و   بھبود روانی کودکان به کمک وسایل بازی طبیعی
  علوم رفتاری

١٣٩٣ 

ھای سالمت معنوی و آموزه ھای دینی در برنامه
  آموزش نظام علوم پزشکی

ھمایش ملی سالمت معنوی، 
دانشگاه علوم پزشکی شھید 

  بھشتی

١٣٩٢ 

ھای دینی و آموزهبررسی سالمت معنوی در 
  سالمت روان

ھمایش ملی سالمت معنوی، 
دانشگاه علوم پزشکی شھید 

  بھشتی

١٣٩٢ 

ھمایش ملی سالمت معنوی،   سالمت معنوی و نقش آن در ارتقاء سالمت جسمی
دانشگاه علوم پزشکی شھید 

  بھشتی

١٣٩٢  

سالمت معنوی و جایگاه آن در بھبود کیفیت زندگی 
  ی مزمنھابیماران دارای بیماری

ھمایش ملی سالمت معنوی، 
دانشگاه علوم پزشکی شھید 

  بھشتی

١٣٩٢  

کنگره بین المللی فرھنگ و اندیشه   ھا و راھکارھاگسترش فرھنگ ازدواج آسان، چالش
  دینی

١٣٩٢  

آسیب شناسی ھویتی در فضای مجازی و تاثیر آن 
بر سالمت خانواده، ھمایش ملی فضای مجازی و 

  ھویت

  ١٣٩٢  لیموسسه مطالعات م



 
ھمایش ملی قومیت و فرھنگ   ھویت دینی در عصر جھانی شدن

  اسالمی -ایرانی
١٣٩٢  

ھای اجتماعی رسانه -ھای اخالقیبررسی آسیب
  ھای ایرانینوین بر خانواده

شناسی اولین ھمایش ملی روان
  سالمت

١٣٩٣  

چھارمین ھمایش ملی اخالق و   ھای اخالقی اینترنت بر خانوادهبررسی آسیب
  داب زندگیآ

١٣٩٣  

بررسی نقش رسانه ملی بر مدیریت سبک زندگی 
    اسالمی

ھمایش ملی تربیت فرھنگی و 
  مدیریت سبک زندگی

١٣٩٢  

ھای ملی (تلویزیون) بـر تاملی بـر نقش رسانه
  ھـامدیریت اسالمی سبک زندگی خانواده

المللی حماسی اولین کنفرانس بین
سیاسی(با رویکردی بر تحوالت 

  نه) و حماسی اقتصادیخاورمیا

١٣٩٣  

تاملی بر نقش یادگیری الکترونیکی و آموزش فناری 
اطالعات در تحول و نوآوری مدیریت نظام آموزش 

  عالی کشور

المللی حماسی اولین کنفرانس بین
سیاسی (با رویکردی بر تحوالت 
  خاورمیانه) و حماسی اقتصادی

١٣٩٣  

ھای ملی بر سبک زندگی بررسی نقش رسانه
  ھاالمی خانوادهاس

کنگره بین المللی فرھنگ و اندیشه 
  دینی

١٣٩٢  

عامل و ھمایش ملی پدافند غیر  تاملی بر نقش پدافند غیر عامل بر امنیت
  علوم انسانی

١٣٩٣  

عامل و ھمایش ملی پدافند غیر  مقاوم سازی نسل جوان در مقابله با جنگ نرم
  علوم انسانی

١٣٩٣  

که در پدافند غیر رببررسی نقش مساجد و اماکن مت
  عامل کشور

عامل و ھمایش ملی پدافند غیر
  علوم انسانی

١٣٩٣  

اخالق و آداب خویشاوندی، صله رحم و تاثیر آن بر 
  بھداشت روان خانواده

  ١٣٩٣  چھارمین ھمایش ملی اخالق

کنفرانس ملی روانشناسی و علوم   بھبود روانی کودکان به کمک وسایل بازی طبیعی
  رفتاری

١٣٩٣ 

تاملی بر تاثیر جھانی شدن و توسعه پایدار در نظام 
    آموزش عالی کشور

سومین ھمایش مجازی ره آوران 
  آموزش

١٣٩٣ 

به نفس گیری از طبیعت در جھت افزایش اعتمادبھره
و احساس امنیت در کودکان تحت حمایت مراکز 

  نگھداری

کنفرانس ملی روانشناسی و علوم 
  رفتاری

١٣٩٣ 

ش شھروندان نسبت به معلوالن بررسی وضعیت نگر
  ذھنی در شھرستان ھای کاشان و آران و بیدگل

کنفرانس ملی پژوھش ھای نوین 
  در علوم انسانی

١٣٩٣  

ھای نوین با سبک زندگی بررسی رابطه رسانه
  خانواده

ھمایش ملی راھکارھای تحقق 
  سبک زندگی اسالمی

١٣٩٣  

  ١٣٩٣  ق و آداب زندگیاخال  بررسی آسیب ھای اخالقی اینترنت بر خانواده
تاملی بر نقش صله رحم بر ارتقاء سطح سالمت 

  روان خانواده
کنگره بین المللی فرھنگ و اندیشه 

  دینی
١٣٩٣  

ھای دینی بر سالمت معنوی و تاملی بر نقش آموزه
  سالمت روان

کنگره بین المللی فرھنگ و اندیشه 
  دینی

١٣٩٣  

، در تاملی بر اعتیاد به فضای مجازی اینترنتی
  جوانان؛ گونه شناسی و آسیب ھا

اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب 
  ھای اجتماعی

١٣٩٣  

 : پژوھشی ھای طرح

  سال کننده حمایت موسسه  نقش   ھمکاران عنوان
 ھا معلولیت از جامعه آگاھی میزان بررسی

  کاشان و بیدگل و آران ھاي شھرستان در
   ١٣٩٠ 

 شناسی وانر و اسالم دیدگاه از روان آرامش
 کالسیک

   ١٣٨٤ 



 
بررسي نگرش و میزان آگاھي جامعه نسبت 
به معلوالن ذھني در شھرستان ھاي كاشان 

 و آران و بیدگل

نیازي،  
شفائي 

 مقدم

 
 

١٣٩٢ 

ھمكاري در برپايي جشن آيین نبوي، اشراق 
علوي و ھمايش ھاي اجتماعي فرھنگ 

 سراي مھر

  
 

 

 نقش ھوش معنوی و شادکامی در میزان
 مشارکت فرھنگی دانشجویان

تمنایی فر، 
 خبازی

  ١٣٩٢ 

گیری  مذھبی و بررسی رابطه  میان جھت
ھوش معنوی با تاب آوری دانشجویان عادی و 

دانشجویان مرکز علوم اسالمی دانشگاه 
  کاشان 

حسین زاده، 
 نادی 

 

 

١٣٩٣ 

ارائه مدلی تحلیلی ازرابطه ساده وچندگانه 
روانشناختی مھارتھای شناختی وسرمایه 

باقابلیتھای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه 
  کاشان

شکاری، 
 بیگی ھنم 

 

 

١٣٩٣ 

  

 : اخذشده ھای ومدال افتخاری جوایزومدارک

  سال   کشور اھداکننده یاموسسه سازمان عنوان
 استاد نمونه آموزشي در سال 

 ١٣٨٧  دانشگاه کاشان 

 ١٣٩١  دانشگاه کاشان استاد نمونه آموزشي در سال 

  

 : علمی ھای درانجمن عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام
   عضو انجمن روان شناسان ایران

   

  دوره ھای آموزشی:

 نام دوره
  وتحلیل داده ھای آماریSpssنرم افزار 

  Amosتحلیل آماری با روش 

  

  کارگاه ھا:

 زمان برگزاری مکان برگزاری نام
 ١٣٨٣ کاشان دانشگاه یپژوھش ھاي روش کارگاه برگزاري
دانشجویان  موثر ارتباط کارگاه، برگزاري

 دانشگاه کاشان
١٣٨٦ 

دانشگاه آزاد  روانی فشار با مقابله روشھاي کارگاه برگزاري
 اسالمی کاشان

١٣٨٨ 

دانشگاه آزاد  ازدواج از پیش ھاي مھارت کارگاه برگزاري
 اسالمی کاشان

١٣٨٩ 



 
آزاد دانشگاه  ازدواج کارگاه برگزاري

 اسالمی کاشان
١٣٨٨ 

دانشگاه آزاد  خودآگاھی کارگاه برگزاري
 اسالمی کاشان

١٣٩٠ 

دانشگاه آزاد  استرس مدیریت کارگاه برگزاري
 اسالمی کاشان

١٣٩٠ 

 کارکنان و اساتید زندگی اي مھارت کارگاه برگزاري
دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 

گاه آزاد دانش   برگزاري كارگاه آموزشي آموزش پیش از ازدواج
اسالمي واحد 

  كاشان

١٣٩١ 

دانشگاه آزاد   برگزاري كارگاه آموزشي مديريت و كنترل ھیجانات
اسالمي واحد 

 كاشان

١٣٩١ 

دانشگاه آزاد   برگزاري كارگاه آموزشي مھارتھاي زندگي
اسالمي واحد 

 كاشان

١٣٩١ 

برگزاري كارگاه آموزشي مھارتھاي خودآگاھي و مھار 
  استرس

دانشگاه آزاد 
سالمي واحد ا

 كاشان

١٣٩١ 

كاركنان   برگزاري كارگاه آموزشي مديريت تعارض
بیمارستان تأمین 
 اجتماعي كاشان

١٣٨٩ 

برگزاري كارگاه  دانش افزايي روشھاي پژوھش 
  علمي

 ١٣٨٣  دانشگاه کاشان

اخالق اداري و مناسبات «برگزازي دوره آموزشي 
  »انساني و روابط خانوادگي

كاركنان غیر 
كارشناس 

 دانشگاه كاشان

١٣٨٤ 

براي كاركنان   برگزازي دوره آموزشي ارتباط مؤثر با محیط و ديگران
 دانشگاه كاشان

١٣٨٤ 

دانشگاه آزاد   Stress Managementبرگزاري كارگاه 
 كاشان

٢٠١٢ 

برگزاري كارگاه آموزشي روشھاي غلبه بر استرس 
  پیش از كنكور

 ١٣٩١ دانشگاه كاشان

با ھدف تحلیل و  spssفزار شركت در كارگاه نرم ا
  استنباط آماري داده ھا

 ١٣٨٩ دانشگاه كاشان

    
    
  
  

  سخنرانی ھا:
  

 عنوان سخنرانی

روانشناسی وروان شناسی -برگزاری ده ھای سخنرانی تخصصی در مباحث فرزند پروری
تربیتی در دانشگاه کاشان آزاد،آموزش وپرورش

 

  
  علوم انسانی :ه دانشکدهمربوط ب                           ١٣٩٣ دی : cvتاریخ دریافت 


