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  تبریز: محل تولد                                     1355: رضا عبدي                           تاریخ تولد: نام و نام خانوادگی         

  

  :سوابق تحصیلی

 .1379از دانشگاه تبریز سال کارشناسی روانشناسی بالینیاخذ مدرك  - 

 .1382سال ) انیسیتو روانپزشکی تهران(از دانشگاه علوم پزشکی ایران  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیاخذ مدرك  - 

 .1391سال  از دانشگاه تبریز تخصصی روانشناسی دکترياخذ مدرك  - 

  

  :سوابق پژوهشی

 .پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز -مجله علمی 1385ستان ، زم1در شماره  »سوگیري تعبیر در اختالل هراس اجتماعی « با عنوان  مشترك چاپ مقاله - 

مجلـه علمـی     1390، پـاییز  3در شماره »  سطح حساسیت سیستم گرایش رفتاري و سیستم بازداري رفتاري در سو مصرف مواد«   با عنوان مشترك چاپ مقاله - 
 .  پژوهشی روانپزشکی و روانشناسی بالینی

ارزیابی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت نشانه هاي افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر داراي « نوان براي چاپ با ع مشترك پذیرش مقاله - 

 .فصلنامه پژوهش هاي نوین روانشناختی دانشگاه تبریز 1391در سال » اختالل هیجانی همایند

 1388، تابسـتان  2در شـماره  »  آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانـش آمـوزان  بررسی تاثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن «  با عنوان مشترك چاپ مقاله - 
 .فصلنامه علمی پژوهشی علوم تربیتی

در » ارزیابی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت نشانه هاي افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر« براي چاپ با عنوان مشترك پذیرش مقاله  - 
 .پژوهشی پژوهش در علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -علمیفصلنامه  1391سال 

 ).در محله داوري( "اختالالت هیجانی سبب شناسی عوامل فراتشخیصی دربررسی نقش "پژوهشی با موضوعات  -ارسال مقاله به مجالت علمی - 

 .1382سازمان جهانی بهداشت در ایران سال  CIDIهنجاریابی چک لیست همه گیري شناسی اختالالت روانی و همکاري در پروژه بین المللی  - 

 .حوزه تخصصی روانشناسی در داخلی و بین المللی يشرکت در کنفرانسها و همایش ها - 

 .همکاري در اجراي چندین طرح پژوهشی - 

 

 

 

 



  :حرفه ايو اجراییسوابق 

 .دانشگاه شهید مدنی آذربایجاناستادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  - 

 .کاربردي استان آذربایجان شرقی -جامع علمی دانشگاههمکاري آموزشی با  - 

 .همکاري آموزشی با دانشگاه پیام نور تبریز - 

 .همکاري آموزشی و پژوهشی با دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و علوم تحقیقات - 

 .ارشدراهنمایی و مشاوره در چندین پایان نامه کارشناسی  - 

 .تدریس دروس تخصصی در دوره هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد - 

 )84 -88( ).5منطقه (سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منطقه شمالغرب کشور  و بازرس عضو اصلی شوراي مرکزي - 

 )تا حال التحریر 88( .رقیسازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شعبه استان آذربایجان ش و خزانه دار عضو اصلی شوراي مرکزي - 

 .عضو اصلی شوراي مرکزي انجمن روانشناسی بالینی شعبه شمالغرب کشور - 

 .در انجمن روانشناسی ایران پیوسته عضویت - 

 .در انجمن روانشناسی بالینی ایران پیوسته عضویت - 

 .عضویت پیوسته در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور  - 

 .)85 -88(کاربردي بهزیستی استان -روانشناختی مرکز آموزش علمی مسئول فنی مرکز مشاوره و خدمات - 

 .)85 -88(و حضوري) صداي مشاور(مسئول فنی مراکز دولتی مشاوره و خدمات روانشناختی تلفنی  - 

 .)82 -88( کارشناس مسئول دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی استان - 

 .)85 -88(مشاوره و خدمات روانشناختی بهزیستی کشورعضویت در تیم برنامه ریزي و تدوین راهبردهاي دفتر  - 

 .)85 -88(جانشینی و سرپرستی معاونت امور پیشگیري سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی - 

 .)87 -88(عضویت در کمیته پژوهشی سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی - 

 .)88 -90(ان بهزیستی استان آذربایجان شرقی روانشناس معتمد سازم - 

 برگزاري کارگاههاي تخصصی و دانش افزایی براي مشاوران و کارشناسان ادارات و سازمان هاي استان در زمینه طـرح هـاي پیشـگیري از آسـیب هـاي      - 
 .اجتماعی مثل مهارت هاي زندگی، آموزش پیش از ازدواج، مهارت هاي زناشویی، پیشگیري از اعتیاد

 ).ساعت 1000حدود (ي تخصصی مصوب در حوزه روانشناسی و مشاوره شرکت در دوره هاي دانش افزایی و کارگاهها - 

 .کاربردي استان آذربایجان شرقی -عضو کمیته برنامه ریزي و نظارت بر دفاتر مشاوره دانشگاه جامع علمی - 

 ).87 -89(مواد مخدر استان آذربایجان شرقی  امور فرهنگی و پیشگیري شوراي مبارزه کمیته عضو اتاق فکر - 

 ).1389(مواد مخدر استان آذربایجان شرقی  کمیته کاهش تقاضا شوراي مبارزهقت در عضویت مو - 

 .)تا حال التحریر 84( استان در بر عملکرد تخصصی مشاوران و روانشناسان و مراکز مربوطه سازمان نظام روانشناسی عضو تیم بازرسی و نظارت - 

 .)تا حال التحریر 82( در زمینه طرح هاي مشاوره اي و فرهنگیو تبریز شهید مدنی آذربایجان  هاي کز مشاوره دانشجویی دانشگاهاهمکاري با مر - 

 .تا حال التحریر 82و روان درمانی از سال  فعالیت در حوزه مشاوره - 

 ).حال التحریر تا 88( از طالق گیريپیش و خدمات روانشناختی بمنظور کاهش و همکاري با مجتمع قضایی دادگاه خانواده در زمینه مشاوره - 

 .تدوین و ارائه طرح راه اندازي مراکز مشاوره پیشگیري از طالق با همکاري بهزیستی و دادگستري استان - 

 .عضو کمیته گزینش تخصصی نهاد کتابخانه هاي عمومی استان آذربایجان شرقی - 

 .شرقی ایجانتخصصی متقاضیان مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی استان آذرب -عضو کمیته گزینش علمی -
 .دانشگاه علوم پزشکی تبریز" پزشکی"و  "دانشگاه تبریز "پژوهش هاي نوین روانشناختی"پژوهشی  -هاي علمی فصلنامهداور علمی  -

 

 


