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 و فرهنگی اجرایی ،سوابق آموزشی ـ پژوهشی 

 :وزشیالف. آم

آذربایجان، تبریز، پیام نور و مراکز  (شهید مدنی)تدریس دروس روانشناسی در دانشگاههای تربیت معلم

 .1379علمی ـ کاربردی از سال 

 ب. پژوهشی:

ی ، ترجمه حسن بافنده وعزت اله احمدی ،چاپ قسمت رابطه سازنده دین با علم وحرفه روان شناس -

علوم انسانی  ،پژوهشگاهشورای بررسی متون وکتب علوم انسانی(  )فصلنامه اول در نامه علوم انسانی

   .1379،پاییز3شماره ومطالعات فرهنگی.

بررسی عوامل مؤثر بر خودباوری دانش آموزان. مقاله علمی ـ پژوهشی. چاپ شده در فصل  -

 نامه روانشناسی دانشگاه تبريز.

فراد سالم. مقاله علمی ـ پژوهشی. بررسی يادآوری خاطرات در بيماران افسرده، مانيک و ا -

 چاپ شده در فصل نامه روانشناسی دانشگاه تبريز.

بررسی تحول مفهوم فضای اقليدسی در دانش آموزان ناشنوا و شنوا. مقاله علمی ـ پژوهشی.  -

 چاپ شده در فصل نامه علوم روانشناختی.

تربیت معلم آذربایجان. چاپ  بررسی آزمایشی تأثیر ورزش بر سالمت روانی دانشجویان دانشگاه -

 شده در فصل نامه حرکت دانشگاه تهران.

 فاقد باورهای وسواسی دانش آموزان واجد و ذهن آگاهی در مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و -

 )چاپ درمجله پژوهشهای نوین روان شناسی دانشگاه تبریز(



)چاپ درمجله روان دانش آموزان های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسیرابطه مؤلفه -

 (محقق اردبیلیدانشگاه  مدرسه شناسی

 بررسی افسردگی نوجوانان شهر تبریز )همکار اصلی طرح پژوهشی(.  -

همکار بررسی رضایت شغلی کارکنان دانشگاههای تبریز، صنعتی سهند و تربیت معلم آذربایجان ) -

 (.اصلی طرح پژوهشی

شهرستان  مل مؤثر برآن در میان کارکنان اجرایی نیروی انتظامیبررسی آسیب های روانی و عوا -

 (.پژوهشی تبریز) مجری طرح

مجری )بررسی رضایت شغلی وعوامل مؤثر برآن دربین کارکنان ثبت احوال استان آذربایجان شرقی -

  (پژوهشی طرح

 مقاله در همایش های معتبر داخلی. 20ارایه قریب به  -

شناسی بخصوص مهارتهای  آموزشی در زمینه های مختلف روان های دوره و اجرای کارگاهها -

دانشگاه اسالمی، پادگان درجه داری سیدالشهداء)ع(سپاه ،  سازمان تبلیغاتدر زندگی

امورفرهنگی زندان ،های شمال غرب کشور، اداره کل زندان آذربایجان شهید مدنیتبریز،دانشگاه 

 ره(.وکمیته امدادامام) بهزیستی سازمانتبریز،

 "بازی ورشد شخصیت کودکان"و   "اضطراب وخودآگاهی"ویراستار علمی کتابهای  -

 پایان نامه های کارشناسی ارشد: راهنمایی -

 بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی وتنظیم هیجان بر نارسایی های شناختی دانش آموزان ال.دی -

 نشانه های افسردگی دانشجویانبررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی وتنظیم هیجان برکاهش  -

 مقایسه نارسایی های شناختی در بیماران افسرده،وسواس وهمتای عادی -



آموزان دارای اهمال گیری هدف و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانشای جهتمقایسهبررسی  - 

 کاری تحصیلی باال و پایین

 رابطۀ هوش هیجانی و نگرش به آموزش کامپیوتر با میزان تسلط بر مهارتهای کلیدی کامپیوتر -

پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها براساس خودکارآمدی،صفات  -

 شخصیت وراهبردهای مقابله ای

 :مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

اقدام پژوهشی برعملکرد آموزشی وپژوهشی معلمان متوسطه شهرستان  بررسی تاثیر کالس های -

 91-92کلیبردرسال تحصیلی 

های افسردگی در بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر ارتقاء بهزیستی روانی و کاهش نشانه -

 دانشجویان

قلبی و مقایسه استرس ادراک شده و تنطیم شناختی هیجان در بیماران قلبی و عروقی  )کرونر  -

 نارسایی قلبی (با همتای عادی

 ناشنوا وعادینظریه ذهن در کودکان کم توان ذهنی، مقایسه -

 رابطه ذهن آگاهی وتنظیم شناختی هیجان با میزان گرایش به سومصرف مواد دردانش آموزان -

 :وفرهنگی ج. اجرایی

 صوص مهارتهای زندگیشناسی بخ آموزشی در زمینه های مختلف روان ودوره هایاجرای کارگاهها -

شهید مدنی دانشگاه تبریز،دانشگاه اسالمی، پادگان درجه داری سیدالشهداء)ع(سپاه ،  سازمان تبلیغاتدر

وکمیته  سازمان بهزیستیامورفرهنگی زندان تبریز،،های شمال غرب کشور، اداره کل زندان آذربایجان

 امدادامام)ره(.

 

 75سال کارشناس مشاوره بنیاد شهید استان در  - 



  76همکاری با واحدپژوهش بنیاد شهید استان درسازمان دهی پرونده های شهدا درتابستان  -

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  عضو بسیج اساتید -

 85-87در سالهای  آذربایجان شهید مدنیمدیر گروه روانشناسی دانشگاه   -

 86-87در سالهای  آذربایجان شهید مدنیعضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه  -

 86تا 79ازسال  آذربایجان شهید مدنیهمکاری با دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه  -

 87-88سالهای درهمکاری با دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز - 

 84-85در سالهای  آذربایجان شهید مدنیشناسی دانشگاه  ول راه اندازی آزمایشگاه روانمس - 

     ارشد  کارشناسی و کارشناسی مقطع اندازیراه و روانشناسی گروه تاسیس در اریهمک -  

 آذربایجان شهید مدنیدانشگاه  روانشناسی

 1391تا سال  1389از کاربردی بهزیستی –عضو کمیته پژوهشی دانشگاه علمی  -  

 هاکاربردی سازمان زندان –عضو کمیته پژوهشی دانشگاه علمی  - 

 سهند  تلویزیونی برنامه های مشاوره و خانواده شبکه اری باهمک - 

 استان آذربایجان شرقی  های مراکز مشاوره دربرفعالیت شناسی عضو ناظرسازمان نظام روان -

 برگزارشده توسط سازمان بهزیستی استان  ، شناسی خانواده عضو کمیته علمی همایش آسیب -

 1390در سال  آذربایجان شرقی

 1391نشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ازآذرماه معاون دا -

 1393مشاور رییس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از مهرماه  مدیر حراست و -

 مسوول حفاظت آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -



 نهی از منکر دانشگاه عضو شورای احیای امر به معروف و -

 زیابی توانایی علمی در گروه آموزشی روان شناسیروه ارگعضو کار -

 مسوول امنیت ستاد بحران دانشگاه -

 عضو کارکروه ارزیابی صالحیت عمومی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه -

 با احترام /عزت اله احمدی


