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  بنام خدابنام خدا
  بهزاد شالچیبهزاد شالچیو پژوهشی و پژوهشی   شناسنامه علمیشناسنامه علمی

  
  
  

   :تحصیلیسوابق  -1

رشته   نام دانشگاه  درجه تحصیلی اخذ شده
نمره پایان   معدل  تحصیلی

  توضیحات  سال اخذ مدرك  نامه

  1386  20  07/17  روانشناسی  دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد
فارغ التحصیل ممتاز 

رشته در پژوهشی 
  روانشناسی

    1391  90/18  15/18  روانشناسی  دانشگاه تبریز  صیاي تخصدکتر

  :کاري سوابق -2

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع شهر  شغل محل فعالیت

  1387  1384  تهران  روانشناس  مرکز مشاوره و رواندرمانی آتیه
  1391  1387  تبریز  روانشناس  مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

  1391  1388  اهر  روانشناس  شکده کشاورزي اهر (وابسته به دانشگاه تبریز)دان
  1391  1388  اهر  روانشناس  مرکز مشاوره نوید

  1391  1389  تبریز    عضو اصلی کارگروه پژوهش مرکز آموزش علمی ـ کاربردي بهزیستی
    1390 تبریز  روانشناس  اتاق فکر شوراي هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان عضو 
    1391 تبریز  روانشناس  اد مبارزه با مواد مخدر استانشوراي پژوهش، مطالعات و آموزش ست عضو

 مقاالت به اتمام رسیده -3

ف
ردی

  

  یا پذیرش  تاریخ چاپ  درجه مجله  نام مجله  عنوان مقاله

بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی   1
  دانش آموزان.

فصل نامه اندیشه 
  هاي نوین تربیتی

  1385ستان / پاییز و زم 4و3شماره   علمی ـ پژوهشی

فصل نامه  روان   و مقابله با تنیدگی. دلبستگی سبک هاي  2
  1386/ بهار 11شماره   علمی ـ پژوهشی  شناسان ایرانی

3  Emotional and Behavioral Problems of 
Afghan Refugee and War-Zone Adolescents 

Iranian Journal 
of Psychiatry 2009/ زمستان 4شماره   علمی ـ پژوهشی  

 ،یبا تعهد سازمان یسازمان یرابطه رفتار مدن یبررس  4
کارکنان دانشگاه  انیدر م تیو شخص یشغل تیرضا

فصل نامه  روان 
  شناسی معاصر

  88/ بهار 1دوره چهارم. شماره   علمی ـ پژوهشی
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  .تهران

 یتوجه انتخاب زانیتند و آرام بر م یقیموس ریتأث  5
  بیش فعالیه/ توج ییکودکان مبتالء به اختالل نارسا

فصل نامه  روان 
  شناسی معاصر

  89/ بهار 1دوره پنجم. شماره   علمی ـ پژوهشی

6  
 یافسردگ اسیمق یسنج روان يها یژگیو یبررس

مقطع  انیدانشجومیان ) در USDI(انیدانشجو
  .دانشگاه تهران یکارشناس

فصلنامه مطالعات 
  روان شناختی

  87ان / تابست2دوره چهارم. شماره   علمی ـ پژوهشی

نوجوانان  يرفتارـ  یجانیمشکالت ه سهیمقا  7
  .افغانستان یپناهنده و ساکن در مناطق جنگ

مجله علوم 
  88/ پاییز 31دوره هشتم. شماره   علمی ـ پژوهشی  روانشناختی

تفاوت کودکان نافرمان با کودکان سالم از نظر   8
  .برانگیختگی مغز پیشین

فصل نامه تازه هاي 
  روان درمانی

  22/2/87پذیرش به تاریخ:   ـ ترویجیعلمی 

و تأثیر تنظیمی  بررسی مقایسه اي راهبردهاي خود  9
  .در حل مسائل ریاضی دانش آموزان آموزش آن 

فصلنامه تعلیم و 
 تربیت

  علمی ـ پژوهشی
اعمال اصالحات داور و تحویل به 

  مجله جهت دریافت پذیرش

ه ضرب آهنگ هاي نغمه اي و غیر نغمبررسی تأثیر   10
  افراد. گزینشی بر توجه اي

مجله علوم 
  روانشناختی

  89/ پاییز 33دوره نهم . شماره   علمی ـ پژوهشی

بهداشت روانی  (اولین مقاله ي نویسنده در دوران   11
 قبل از دانشگاه)

شماره  1380بهمن  17چهارشنبه   روزنامه اطالعات
22414  

 يریادگی يو راهبردها یزشیانگ يباورها نییتب  12
  دانش آموزان یجانیهوش ه يبر مبنا یمیدتنظخو

فصلنامه تعلیم و 
 تربیت

  30/1/90پذیرش به تاریخ:   علمی ـ پژوهشی

و خود  یتیبا ابعاد شخص یورزش تیرابطه موفق  13
  یرانیا يبوکسورها انیدر م یمیتنظ

علوم  فصلنامه
  حرکتی و ورزش

  علمی ـ پژوهشی
اعمال اصالحات داور و تحویل به 

  دریافت پذیرش مجله جهت

14  
The Relationship of Personality Dimensions 
and Self-regulation Components with 
Success of Iranian Boxers 

Serbian 
Journal of 

Sports 
Sciences 

  Vol 5, 2011 MArch, No 1  علمی ـ پژوهشی

ارتباط محیط خانواده با نشانگان درونی سازي و برونی   15
 ر نوجوانان دختر و پسرسازي د

انواده و خنامه  فصل
  پژوهش

  پذیرش به تاریخ:   علمی ـ پژوهشی

با نشانگان  یعاطف میتنظ یشناخت يراهبردهاارتباط   16
  دختر و پسرسازي در نوجوانان سازي و برونیدرونی

- نامه  روانفصل
  شناسی معاصر

  پذیرش به تاریخ:   علمی ـ پژوهشی

 در کنفرانس ها ارایه شدهمقاالت  -4

ف
ردی

 

یا  تاریخ ارایه  نوع ارایه  نام کنفرانس  عنوان
  پذیرش

1  Emotional and Behavioral Problems of Afghan 
Refugee and War-Zone Adolescents 

دومین کنگره پژوهش هاي روان شناسی 
  ه صورت پوستر. ارایه ببالینی

  29/11/87  پوستر

بر اساس ابعاد رفتار شهروندي سازمانی  تبیین  2
  .شخصیت در بین کارکنان دانشگاه تهران

اولین کنفرانس ملی رفتار شهروندي 
  دانشگاه تهران تیریدانشکده مد .سازمانی

  2009فوریه  4  سخنرانی

پیش بینی موفقیت بوکسورها بر اساس پنج عامل   3
  بزرگ شخصیتی.

اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روان 
  شناسی ورزشی

  17/12/88  پوستر
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4  The Effects of Melodic and Non-melodic 
Rhythms on Selective Attention 

World Conference on 
Psychology, Counselling and 

Guidance Majesty Mirage 
Park Resort Hotel Antalya – 
Turkey. 21-25 April, 2010 

  2010ژانویه  3  سخنرانی

5  The Relationship between Empathy and 
Personality Dimensions of Nurses. 

World Conference on 
Psychology, Counselling and 

Guidance Majesty Mirage 
Park Resort Hotel Antalya – 

Turkey. 21-25 April, 2010  

  2010ژانویه  6  سخنرانی

  پژوهشی پایان یافتهطرح هاي  -5

ف
ردی

 

  وضعیت فعالیت  عنوان

در حل مسائل ریاضی و تأثیر آموزش آن تنظیمی  بررسی مقایسه اي راهبردهاي خود  1
  آذربایجان شرقی. دانش آموزان متوسطه استان

  23/5/90پایان یافته به تاریخ 

 یانتظام يروین ییکارکنان اجرا انیو عوامل مؤثر بر آن در م یروان يها بیآس یبررس  2
  زیشهرستان تبر

  20/10/90 پایان یافته به تاریخ

3  
اجتماعی ـ اقتصادي، هویت و شکاف  تبیین روابط ساختاري محیط خانواده، موقعیت

هاي کارکنان سپاه:  در نوجوانان خانواده نسلی با نشانگان برونی سازي و درونی سازي
  .بر عوامل اجتماعی و خانوادگی ارایه یک مدل آسیب پذیري با تأکید

  در حال اجرا

  ترجمه کتاب  -6

ردی
  ف

  وضعیت فعالیت  نویسندگان  عنوان

1  Models of Psychopathology  
  Dilys Davies & Dinesh Bhugra  مدل هاي آسیب شناسی روانی

 1391تاریخ انتشار: 

   ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

  سابقه تدریس  -7

  در عناوین ذیل: سال تدریس در دانشگاههاي معتبر استان 4از بیش 

ف
ردی

  

  ان درسعنو
تعداد 
  واحد

مدت 
  دانشگاه  تدریس

  دانشگاه تبریز  ترم 1  2  روانشناسی شناختی  1
  دانشگاه تبریز  ترم 1  2  مبانی روابط انسانی  2
  دانشگاه تبریز  ترم 2 2  روانشناسی و مکاتب آن  3
  دانشگاه تبریز  ترم 1 2  2روانشناسی عمومی  4
  آذربایجان ید مدنیشهشگاه دانو آزاد تبریز   ترم 6 3  2آسیب شناسی روانی   6
  دانشگاه پیام نور اهر  ترم 2  3  اصول و فنون مشاوره و خانواده درمانی  7
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  و تبریز دانشگاه پیام نور اهر  ترم 16  3  کاربرد آزمون هاي روانی  8

  و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز دانشگاه پیام نور اهر  ترم 6  3  روان سنجی  9
  و شهید مدنی دانشگاه آزاد تبریز ،دانشگاه پیام نور تبریز  رمت 6  3   آمار استنباطی  10
  ید مدنیو شه آزاد تبریز، پیام نور تبریز  ترم 12  4  پژوهش عملی انفرادي در روانشناسی  11
  دانشگاه علمی ـ کاربردي بهزیستی  ترم 2  2  روانشناسی تربیتی  12
  می ـ کاربردي بهزیستیعلو  دانشگاه پیام نور اهر  ترم 2  2  روانشناسی اعتیاد  13
  دانشگاه علمی ـ کاربردي بهزیستی  ترم 14  2  مقدمات مشاوره و راهنمایی  14
  علمی ـ کاربردي بهزیستیو  دانشگاه پیام نور اهر  ترم 8  2  روش هاي تغییر و اصالح رفتار  15
  دانشگاه علمی ـ کاربردي بهزیستی  ترم 1  3  مسایل نوجوانان و جوانان  16
  دانشگاه علمی ـ کاربردي بهزیستی  ترم 2  2  اتیآمار مقدم  17

  دانشگاه شهید مدنیو  دانشگاه آزاد تبریز، پیام نور اهر  ترم 3  3  کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  18

  دانشگاه پیام نور اهر  ترم 1  3  1آسیب شناسی روانی   19
  دانشگاه پیام نور اهر  ترم 2  3  نظریه هاي مشاوره و رواندرمانی  20
  دانشگاه پیام نور اهر  ترم 5  3  روانشناسی شخصیت  21
  دانشگاه علمی ـ کاربردي بهزیستی  ترم 2  4  تماعپروژه کارشناسی آسیب شناسی اج  22
  دانشگاه علمی ـ کاربردي بهزیستی  ترم 1  2  زبان آموزي  23
  دانشگاه علمی ـ کاربردي بهزیستی  ترم 12  3  مشاوره و راهنمایی اصول  24
  دانشگاه پیام نور اهر  ترم 2 2  اجتماعی روان شناسی  25
  دانشگاه پیام نور اهر  ترم 1 2  روان شناسی پویایی گروهی  26
  دانشگاه پیام نور اهر  ترم 6 2  اختالالت یادگیري  27
 دانشگاه شهید مدنی  ترم 1  2  بهداشت روانی  28
 دانشگاه شهید مدنی  ترم 1  2  روانشناسی جنایی  29
 دانشگاه شهید مدنی  ترم 1  2  احساس و ادراك  30
  تبریز دانشگاه پیام نور  ترم 6  2  آمار توصیفی  31

  پژوهشی و آماريتوانایی هاي  -8

ف
ردی

  

  عنوان

  رگرسیون ، تحلیل واریانس و تحلیل عاملی. –تحلیل مدل هاي خطی   1
  تسلط به فنون پیشرفته تحقیق  و مدیریت پروژه هاي پژوهشی.  2
  زمون ها.بررسی روایی و اعتبار آ  3
  ساخت و هنجاریابی آزمون ها.  4
  برگزاري کالس هاي آمار و روش تحقیق در سطوح مقدماتی و پیشرفته.   5
  .Spssبرگزاري کارگاههاي مختلف در خصوص مهارت هاي زندگی، خانواده، اعتیاد، روش تحقیق، آمار و   6

  توانایی هاي تخصصی رایانه اي  -9
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ف
ردی

  

  عنوان

  زار تکلیف دوگانه جهت بررسی توجه توزیعی در مطالعات شناختی.  طراحی نرم اف  1
  زرل.و لی Spssتسلط کافی بر نرم افزارهاي آماري از جمله تسلط کامل بر نرم افزار  2
  .word ،excel، Powerpointشامل   Microsoft Officeتسلط کافی بر بسته نرم افزاري   3

   اجراي کارگاه  -10

ف
ردی

  

  عنوان

    گاه هاي آموزش مهارت هاي زندگی در دانشگاه تبریزکار  1
  کارگاه هاي آموزش تحکیم خانواده در سازمان تبلیغات اسالمی  2
  کاربردي بهزیستی تبریز ـعلمی  گاهکارگاه هاي آموزش روش تحقیق در دانش  3
    کارگاه آموزش مهارت هاي زندگی دانشجویی در دانشگاه تبریز  4
  کاربردي بهزیستی تبریز ـعلمی  گاهدر دانش کارگاه سنجش هوش  5
  کاربردي بهزیستی تبریز ـعلمی  گاهدر دانش Spssنرم افزار کارگاه هاي آموزش   6
  کاربردي بهزیستی تبریز براي کارشناسان  ـعلمی  گاهدر دانش Spssنرم افزار کارگاه هاي آموزش   7

  
 


