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 ١ , , روانشناسي رشد پیشرفتھ کارشناسی ارشد دانشگاه آذربایجان تاکنون-١٣٨٨
 ٢ ,)٢و١(روانشناسي رشد  کارشناسی  دانشگاه آذربایجان تاکنون-١٣٦٨
 تاکنون- ١٣٧٦

 دانشگاه آذربایجان
روانشناسي كودكان استثنایي  کارشناسی ارشد

 ٣ ,پیشرفتھ
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  : عضویت درمجامع علمي داخلی و خارجی و پژوھشي 

 

 ردیف نام مجمع
 British Psychological عضو

society  ١ 

عضو ھیات علمي وموسسین كودكان 
 استثنایي

 ردیف٢
 

عضو سازمان نظام روانشناسي 
 ٣ جمھوري اسالمي ایران 
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شماره  تاریخ انتشار صفحات
 نام مجلھ مجلھ

داخلی، :مقالھ
خارجی 
کامل، 

خالصھ 
 ،ترجمھ

 اثرعنوان 

 ردیف

 رشد معلم،  ٣ ١٣٧٢ 
مروري بر عوامل شخصیتي كودكان  کامل

 ١ تیزھوش

 ٢ ترس از مدرسھ کامل تربیت ١٠ ١٣٧٣ 

 ٣ بررسي علل پدیده كم آموزي کامل تربیت ١٣ ١٣٧٦ 

 رشد معلم ،  ٥ ١٣٧٥ 
پذیرش ھمساالن بھ مثابھ روشي براي رشد  کامل

 ٤ اجتماعي

 ١٣ ١٣٧٧ 
 تربیت تابستان

 ٥ آموزي(٢)بررسي علل پدیده كم  کامل

و  ٣(٧٣ ١٣٨٣ ٩٠- ٨٩
٤( 

پژوھشھاي 
 روانشناختي

: رویارویي با بحران در نوجوانان 
 ٦ متغیرھاي بین فرھنگي

١( ٢٩ ١٣٨٧ ٦٦-٤٧( 
مجلھ پژوھشي 

علوم انساني 
 دانشگاه اصفھان

میزان امیدواري دانشجویان علوم انساني بھ  کامل
 ٧ اشتغال

 ٤( ٣٦ ١٣٨٨( 
جامعھ شناسي 

دانشگاه  كاربردي
 .اصفھان

اجتماعي  –بررسي نقش عوامل فرھنگي  کامل
 ٨ موثر بر شکل گیري اعتماد اجتماعي

مجلھ علوم  ٤ ١٣٨٩ ٧-١
 رفتاري

اعتباریابي مقیاس مقابلھ با موقعیت ھاي  کامل
 ٩ )اندلر و پاركر( استرس زا 

فصلنامھ کودکان  ١٩-١٨ ١٣٨٥ ١٧-٤
 استثنایي

 ١٠ آسیب شناسي خانواده ناشنوا کامل

فصلنامھ کودکان  ٢٠ ١٣٨٥ ١٥-٤
 استثنایي

 ١١ آسیب شناسي خانواده نابینا کامل

٣٠٦٢ Wase کامل ٢٠١٠ ٦٦ L’adolescence, l’identité et 
diversitéculturelle ١٢ 

٣٠٦٥ waset کامل ٢٠١٠ ٦٦ Presentation of the Islamic Psychology 
as a psychological school ١٣ 

(٣)١ ٢٠١٢ ٥٢-٤٩ Review of 
psychology 

-Gender differences and psycho کامل
social status of woman in Quran ١٤ 



frontier 
١٨٥٨-

٥٩ 
Wase کامل ٢٠١١ :(٧)٧ Psychic Treatments and Mental 

health in Ancient Iran ١٤ 

١٨٦٠-
٦٥ 

waset کامل ٢٠١١ (٧)٧ Adolescence et étude comparatif 
- interculturelle de Dépression ١٥ 

٧٧٢-
٧٧٧ 

WoroldAacademi 
of science 

 Adolescents, les کامل ٢٠١٢ ٦٤
Stratégiesd’Ajustement des crise 

et la dépression 
١٦ 

٧٧٨-
٧٨١ 

WoroldAacademi 
of science 

 The assessment of relationship کامل ٢٠١٢ ٦٤
between Emotional Intelligence 
and Self-esteem in students 

١٧ 

١١٣-
١٣٤ 

دست آوردهای 
 روانشناختی

پایگاه ھای ھویت شغلی و راھبردھای  کامل ١٣٩٠ ٤) ٣(
  ١٨ سازگاری در نوجوانان با آسیب بینایی

٣١٥-
٣٣٠ 

فصلنامھ مشاوره و 
 رواندرمانی خانواده

مقایھ سبک ھای فرزند پروری و سالمت  کامل ١٣٩٠ ١) ٣(
روان والدین افراد اقدام کننده بھ خودکشی با 
 والدین افراد عادی

١٧ 

  

 :فھرست مقاالت ارائھ شده درمجامع علمي 

  ١٣٧٣ ، آبانمجمع علمي جایگاه تربیت، تھران ، عاطفي و اخالقي ؛ پنجمینو ارتباط آن با زمینھ ھاي شناختيمراحل تحول اجتماعي شدن  -١

  .٧٣بھداشت رواني و روان درماني با توجھ بھ توصیھ ھاي اسالم ، كنگره جایگاه تربیت ، تبریز مھر  -٢

  .٧٤ششمین مجمع علمي جایگاه تربیت ، تھران ، . تربیت دیني بھ مثابھ نیاز رواني و شیوه ھاي آن  -٣

  .٧٦، ارومیھ ،  دي مسایل نوجوانانھمایش علمي كاربر، ... اھمیت پذیرش ھمساالن بعنوان نیاز رواني  -٤

  .٨٠١٣، ایران، اولین ھمایش بین المللي نقش دین در بھداشت رواني، تھراننقش مذھب و رویارویي مذھبي در بھداشت رواني ،  -٥

  .٨٢١٣، اصفھان  اولین ھمایش بزه دیدگانتاثیر خشونت خانوادگي بر رشد كودك ،  -٦

  .٨٣١٣نظام كسیختگي ؛ نخستین كنگره سراسري آسیب شناسي خانواده تھران مھریھ عامل ثبات یا علتي براي  -٧

  .٨٢١٣مشكالت سازگاري نابینایان ، نخستین ھمایش دانش آموختگان نابیناي سراسر كشور ، شیراز  -٨

  .٨٢مشاركت بانوان در چالش ھاي امروز و بحران ھویت ، ھمایش توسعھ پایدار زھدان  -٩

  .٨٣ارتباط با نسل گذشتھ ، ھمایش ملي مناسبات نسلي در ایران ، تھران ، بھمن ارتباط یا عدم  -١٠

مھرماه  ٥-٧آسیب ھاي رواني ناشي از زلزلھ و حوادث طبیعي و كمك بھ باز سازي آن ، كنفراني بین المللي مخاطرات زمین، دانشگاه تبریز  -١١
١٣٨٤.  

١٢- Women in Quran رس ، ، كنفرانس بین المللي زنان ، قبE.M.U  ،٢٠٠٦آوریل  ٢٥.  

  .٨٥اردیبھشت  ٢٦تاثیر اشتغال مادران بر خود پنداره دختران ، دومین كنگره آسیب شناسي خانواده ، دانشگاه شھید بھشتي تھران  -١٣



واده ، دانشگاه شھید دومین كنگره آسیب شناسي خان. بررسي مالك ھاي انتخاب ھمسر دانشجویان دختر وپسر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان -١٤
  .٨٥اردیبھشت  ٢٦بھشتي تھران 

  .٨٤اولین گرد ھمایي ملي زن ایراني و پژوھش؛ دانشگاه آزاد مشھد؛ بھمن . تربیت دختران ؛ ویژكي ھا و تفاوت ھا  -١٥

  . ٨٥آذر  ٩-٧بھشتي -–د جایگاه ھنر در تربیت مذھبي ، اخالقي و اجتماعي، اولین كنگره سراسري ھنر درماني ، تھران ، دانشگاھشھی -١٦

  .٨٥آذر  ٢٢-٢٠دانشگاه اصفھان , اولین ھمایش بین المللي رواندرماني, طرح سالمت روان در توصیھ ھاي اسالمي  - ١٧

١٨- Elders’ mental health in nursing home ,ICP, Berlin , ٢٠٠٨ 

١٩ - The effects of self image on depression in pre-university students, Gent Univ. ١٧/٩/٠٩.١٠th European 
conference on psychological assessment  

- ٢٠ Relationship between alexithymia andcoping strategies in stressful situations, ٢٧th International Congress of 
Applied Psychology, ٢٠١٠, Australia 

سازمان بھزیستي , آسیب شناسي خانواده, تاثير عملکرد خانواده در سبک ها هويت دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي - ٢١
  ایران, تبریز , استان
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  ) :طرح پژوھشی(سوابق پژوھشی

  

 ردیف نام طرح سال

اجتماعي موثر بر  –بررسي نقش عوامل فرھنگي  ١٣٨٨
  ١ تبریزشکل گیري اعتماد اجتماعي شھروندان 

 ٢ بررسي عوامل رضایت شغلي كاركنان دانشگاه ھا ١٣٨٩
 ٣ پایگاه ھاي ھویت و نحوه رویارویي با بحران ١٣٨٩

 

 

 

 

  :کتب انتشار یافتھ

 

  

 ردیف عنوان اثر )تالیف یا ترجمھ(کتاب محل نشر و ناشر تاریخ انتشار
 ١ تحول شخصیتبازي ھاي کودکانھ و  تالیف انتشارات شایستھ, تبریز  ١٣٨٦
 ٢ دیدگاه اسالم در روانشناسی رشد تالیف انتشارات احرار, تبریز  ١٣٧٦
 ٣ نخستین كتاب كودك در بازي درمانيو ترجمھ تالیف انتشارات احرار, تبریز  ١٣٧٦
منابع قرآن و از منظر  یروانشناسي تحول تالیف انتشارات شایستھ, تبریز  ١٣٩١

 ٤ اسالمي
 

 

 

 

 
 انتشارات شایستھ, تبریز  ١٣٩١

 ترجمھ
 رویکرد یکپارچگی حسی

کمک هبکودکان براي 
فعال بیش  

٥ 

 ٦ راه ھای طبیعی پیشگیری: فشار خون  و ترجمھ تالیف انتشارات شایستھ, تبریز  ١٣٩١
 

 

 

 

  :عناوین پایان نامھ ھا و اسامي دانشجویان تحت راھنمایي

  :مقطع كارشناسي ارشد 



 

ردیف عنوان پایان نامھ نام دانشجو دانشگاه سال استاد راھنما

 علی امیری نژاد دانشگاه آذربایجان ١٣٨٩ فخرالسادات قریشی راد
رابطھ شیوه ھای فرزندپروری و سالمت 

خودکشی روان والدین بااقدام بھ 
 شیوه ھای فرزند پروری درفرزندان

١ 

ھای فراشناخت در بیماران مقایسھ مؤلفھ پریسا کاملی دانشگاه آذربایجان ١٣٨٩ فخرالسادات قریشی راد
 ٢ اسکیزوفرن، دوقطبي و اسکیزوافکتیو

 

 

 ٣  وحید خسروانی دانشگاه آذربایجان ١٣٩١ فخرالسادات قریشی راد
 

 مھدی قربانی دانشگاه آذربایجان ١٣٩١ فخرالسادات قریشی راد 
رضایت زناشویی، راھبردھای 
  کم مقابلھ و سبک زندگی در والدین

 توان ذھنی
٤

  
 

 مریم ھاشمیان  دانشگاه آذربایجان ١٣٩١ فخرالسادات قریشی راد

نامه اعتبار یابی پرسش
-NPI(شخصیت خودشیفته 

 ٥ در مجعیت عمومی) ٤٠

 نسرین احمدی دانشگاه آذربایجان ١٣٩١ فخرالسادات قریشی راد

مقایسه طرحواره های 
ناسازگار و سبک های 
فرزند پروری در بین 

افراد مبتال به اختالالت 
 شخصیت دسته ب و عادی  

٦ 

 محمد سعیدی دانشگاه آذربایجان ١٣٩١ فخرالسادات قریشی راد

امکان سنجی آزمون ترسیم ساعت 
وآزمون برج ھانوی درارزیابی 

اختالالت شناختی و کارکرد اجرایی 
 بھ اسکلروزمولتیپل مبتالیان

٧ 

 

 


