
1 

 

 

 ( CV)  سوابق علمي پژوهشي
 

  اسماعيل خيرجونام و نام خانوادگي : 
 مرتبه علمي : استاد يار  –عضو هيات علمي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 روانشناسي سالمت تخصصي آخرين مدرك تحصيلي: دكتري 

 دانشگاه شهيد مدني آذربايجانآدرس : 

  e_kheirjoo @ yahoo.comاي ميل : 

 

 

 : شار كتابي تحت عنوانانت  -1

 )) مجموعه تست هاي طبقه بندي شده زمينه روانشناسي به زبان انگليسي ((

An Overview of Quizzes in Introduction to Psychology  

  1831ناشر : ناخدا ، تهران ، 

 

 مجالت علمي پژوهشي داخل: رمقاالت چاپ شده د -2

 
 بيش فعالي بزرگسالي (( –وهي در بهبود نشانگان اختالل توجه )) اثر بخشي درمان رفتاري شناختي گر  -

                                  افلللراد اسلللت،نايي ، دانشلللگاه عالمللله طباطبلللايي  روانشناسلللي  پژوهشلللي _فصللللنامه علملللي 

 گواهي پذيرش( )

 
و ارتباط  وئيد با زنان سالممقايسه  سبك زندگي ارتقاء دهندة سالمت در بيماران زن مبتال به آرتريت رومات)) -

دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي  ))پژوهشي  _فصلنامه علمي  : (( عوامل جمعيت شناختي با آن

 11زمستان  1، سال سيزدهم ، شماره  ((

 
در نوجوانان مبتال به اختالل  )) كارآمدي فنون آموزش توجه بركاهش توجه متمركز برخود و اضطراب  -

 1321سال  222 – 303  -مجله روانشناسي معاصر: ي(( هراس اجتماع

 

 : سيستم هاي مغزي رفتاري ، هيجان طلبي و ويژگي هاي شخصيتي در افراد سوء مصرف كننده مواد (( ))  -

 1321سال  222 – 303  -مجله روانشناسي معاصر
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 :  داخل و خارجعلمي ترويجي مجالت  رمقاالت چاپ شده د -3

 
- The Predictive Role of Self efficacy on Health Promoting Lifestyle Profile. Azerbaijan 

Psychology journal. 2010 , No 5 (639) 
 

- Sense of Coherence and Health Promoting Life Style Profile of Iranian Sample of 

rheumatoid Arthritis Patients The Actual problems of study of humanities , 

Interuniversity collection of scientific articles . 2011, Baki Slavyan University . 

 
 

مجلة تازه هاي : ))  پرومتؤوس رها شده از بند : درآمدي بر روانشناسي ، ايمني شناسي و علوم اعصاب ((   -

  1831، زمستان و بهار  01و  02علوم اعصاب  سال ششم ، شمارة 

 

،  11مجلة تازه هاي علوم اعصاب  سال پنجم ، شمارة :  ))  پاسخ سيستم استرس و آرتريت روماتوئيد ((  -

  1831 بهار
 

 

 ارائه مقاله در كنگره ها و همايش ها :  -1

 

 : 1810هفتمين كنفراس روز جهاني محيط زيست ، دانشگاه تهران ، -
 )) با تاكيد بر تعاليم اسالمي(( سبك زندگي طبيعت دوستي و ارتباط آن با سالمت 

 

 : 1810دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور : خرداد ماه   -
 ((   نقش سرعت پردازش اطالعات در كاهش اثرات سن بر توانايي هاي شناختي و حافظه  ))       

 

 و تفکر روش همايش و اولين آموزش در نوآوري و شناسي،تريز خالقيت ملي كنفرانس چهارمين -

 :، مشهد مقدس  – 1391 شهريور 20 و 19پزشکي  علوم آموزش در شناسي خالقيت

 خالقيت (( و هوش بين رابطه مورد در شده انجام تحقيقات بر )) فراتحليلي        

 

 :  1831دومين كنگره انجمن روانشناسي ايرا ن   -  
 )) نيمرخ پنج عاملي محيط كار : كاربردي نوين از الگوي پنج عاملي شخصيت ((    
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اسالمي زاد همايش منطقه اي تربيت بدني و علوم ورزشي با رويکردهاي نوين ورزشي ، دانشگاه آ-

 :  31واحد مياندوآب ، سال 

 )) بررسي موانع و منافع ادراک شده ورزش در ارتباط با كيفيت زندگي (( 

 

 : 1831همايش ملي جوانان و هويت يابي ايراني : همسازي عناصر ديني و ملي ،  تهران ، -

 وش در دانشجويان (()) بررسي رابطة عزت نفس و كانون كنترل با فرايندهاي هويت يابي تعهد و كا 

 

 : 33دانشگاه آزاد اسالمي واحد واحد ملکان ، دي ماه ، اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي -

))  بررسي نقش پيش بيني كنندة  ورزش در سبك زندگي ارتقاء دهندة سالمت بيماران مبتال به        

 آرتريت روماتوئيد ((
 

 

 :چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلي  -5

 

فصل نامه پزشکي اجتماعي هوم دانشگاه صلنتتي   :  مفاصلل ((  ي)) طب مكمل و التهاب روماتيسم  -

   31بهار  11اصفهان ، سال چهارم شمارة 

 

  1831، فروردين تربيتي پيوند  –ماهنامه آموزشي  : )) نوجواني و فشار همساالن (( -

 

  1830رورش  ، سال نوزدهم ، دي ماه ماهنامه پرورشي وزارت آموزش و پ:  )) كودک آزاري ((  -

 

تربيتلي پيونلد ، فلروردين     –ماهنامه آموزشي  :  ))  نقش خانواده در پيشگيري از اعتياد فرزنلدان  ((   -

1832  

 

  1831ماهنامه پرورشي وزارت آموزش و پرورش ، سال هجدهم ،ماه :  )) واكسن استرس ((   -

 

 1831المت ، بهار  مجله پيام س:  ))هويت يابي در نوجوانان (( -
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 راهنمايي پروژه هاي مقطع كارشناسي : -6

 

 بررسي رابطه خالقيت با پنج عامل عمده شخصيت -

 بررسي رابطه هوش هيجاني با شخصيت و سالمت در دانش آموزان ... -

 بررسي ميزان پرخاشگري در بين دانشجويان و ارتباط آن با عوامل شخصي -

 با رضايت زناشويي...  Aو  Bصيتي بررسي رابطه ابراز وجود و تيپ شخ -

 بررسي رابطه عوامل پنج گانه شخصيت با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان .... -

- .... 

 

  شركت در كارگاه هاي آموزشي :  - -7

 مورد  23به تعداد بيش از  

رزشيابي ، سلنجش و انلدازه   ، اروش ها و فنون تدريس،  كارگاه آموزشي روانشناسي تربيتياز قبيل : 

 پيشرفت تحصيلي، روشها و فنون ارزيابي و تشخيص باليني  ،  SPSS، رفتار درماني شناختي ،  يريگ

 و ...

 

  شامل :(   ICDL) رت هاي هفت گانه ااخذ گواهي مه -8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ( مفلللاهيم پايللله فنلللاوري اطالعلللات 0  ( اسلللتفاده از كلللامويوتر و ملللديريت فايلللل هلللا  1 

 ( واژه پردازها 1                                          صفحه گسترده ها( 8

 ( پايگاه داده ها  1                                             ( ارائه مطالب  1

 ( اطالعات و ارتباطات   1
 

  شركت در دوره هاي آموزشي زير و اخذ گواهي مربوطه: -1

                               ( آموزش و ايمني فرهنگ ترافيک 0                       ( طرح آموزش خانواده 1

                                  ( آيين نگارش مکاتبات اداري   1             ( خالصه سازي مکاتبات اداري 8

                       دوره امر به متروف و نهي از منکر(  1    ( ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد 1

 ( آمادگي و مقابله با حوادث طبيتي و غير مترقبه  3                   ( جستجو ، امداد و نجات  1
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 فعاليت هاي اجرايي  -10

 مديرگره مطالتات خانواده -

 مشاور متاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي  -

 متاون مدير كل آموزش  -

 دبير كميته تدوين برنامه راهبردي متاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي  -

 رسيدگي به تخلفات اداري كارمندانعضو هيات بدوي  -

 ابط عمومي دانشگاهورئيس دفتر و ر -

 مسئول دفتر استتدادهاي درخشان دانشگاه -

 عضو شوراي استتدادهاي درخشان دانشگاه -

 عضويت در كميته نقل و انتقال دنشگاه -

 ات امناء مهمانسراي دانشگاهعضو هي -
 

 


