
  خالصه تحصيالت و فعاليت هاي علمي و پژوهشي

  آذربايجان شهيد مدنيدكتر فخرالسادات قريشي راد ، عضو هيات علمي دانشگاه 

 : اطالعات شخصي

 نام ونام خانوادگي دكتر فخرالسادات قريشي راد عکس

 

 تخصصيدكترا ی 

 تجربي –روانشناسي شناختي

 مدرک تحصيلي

 آخرين مرتبه علمي استاد

 نوع استخدام  رسمي قطعي

 داخلي تلفن 2418 

 fari_rad@yahoo.fr Email 

 : صيلي سوابق تح

 مقطع رشته مدرسه/ دانشگاه كشور سال اخذ مدرک

 ديپلم ربيجت پروين ايران 1351

 ليسانس علوم تربيتي دانشگاه تبريز ايران 1355

 فوق ليسانس روانشناسي لويي پاستور فرانسه 1358

 دكتری روانشناسي پل والری انسهفر 2002

 دكتریپست  كودكان استثنايي پل والری فرانسه 2005

 تحول عقالني و عاطفي در نوجوان :(فارسي  ) عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد

 : مطالعه بين فرهنگي )فرانسه و ايران( در نوجوانان : رويارويي با بحران (فارسي)عنوان رساله دكتری 

 Confrontation des crises chez des adolescents: contribution à l'étude de la variabilité) التين :

interculturelle (France et Iran 

 سوابق شغلي ) سوابق اجرائي و مسئولیت ها( :

 

 عنوان شغل
ردي

 ف

 68/  4/ 19 -4/6/75رئيس كتابخانه مركزی دانشگاه تربيت معلم آذريايجان 
1 

 



 2 88-84و  68 -73وه روانشناسي مدير گر

 3 82-88رئيس دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي 

 4 92 -90و  82-88مدير گروه مطالعات خانواده 

 5 69-74مسئول و مشاور دفتر مشاوره دانشجويي 

 6 ادامه دارد - 8/9/91عضو هيات مميزه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 7 سال 4به مدت  26/1/87 علوم تربيتي و روانشناسي دبير كميته منتخب دانشکده 

 8 ادامه دارد -21/9/90 رييس و عضو كمسيون گروه تخصصي علوم اجتماعي 

 9 28/9/93 -21/9/90 عضو كمسيون گروه تخصصي علوم انساني

 10 ، ادامه دارد1393در امور بانوان و خانواده مشاور رئيس دانشگاه 

 
11 

 

 : وط به ایجاد طرح و راه اندازیفعالیت های مرب

 1382مسئول راه اندازی دانشکده علوم تربيتي دانشکاه تربيت معلم آذربايجان  -

 1384راه اندازی گروه روانشناسي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  -

 1370دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  راه اندازی دفتر مشاوره دانشجويي -

 1370و بصری دانشگاه تربيت معلم آذربايجان راه اندازی بخش سمعي  -

 1369راه اندازی گروه علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  -

 1368راه اندازی كتابخانه مركزی دانشگاه تربيت معلم آذربايجان. از ابتدا ،  -

 سوابق آموزشي ) دروس تدریسي (:

 رديف عنوان درس مقطع تدريس دانشگاه / مؤسسه تاريخ

 1 ،روانشناسي رشد پيشرفته كارشناسي ارشد دانشگاه آذربايجان تاكنون-1388

 2 (2و1روانشناسي رشد ) كارشناسي  دانشگاه آذربايجان تاكنون-1368

 3 انشناسي كودكان استثنايي پيشرفتهرو كارشناسي ارشد دانشگاه آذربايجان تاكنون- 1376

 4 (2و1روانشناسي عمومي ) كارشناسي دانشگاه آذربايجان تاكنون-1376

 5 روانشناسي عمومي پيشرفته كارشناسي ارشد دانشگاه آذربايجان تاكنون-1388

 6 كودكان استثنايي  كارشناسي دانشگاه آذربايجان تاكنون-1388

 7 روانشناسي تربيتي كارشناسي دانشگاه آذربايجان 1369-1388

 8 اسي روانيآسيب شن كارشناسي دانشگاه آذربايجان 1388-1378

 9 روانشناسي اجتماعي كارشناسي دانشگاه آذربايجان 1378

 10 آسيب شناسي اجتماعي كارشناسي دانشگاه آذربايجان 1377

 11 رشد شناختي  ارشد كارشناسي دانشگاه آذربايجان 1377



 و سنجش و ارزيابي  spssمجری كارگاههای آموزشي  كارگاه های آموزشي:

  : مدال ها و افتخارات

 20/8/1355 ، دانشگاه رئيس طرف از –مدال دانشگاه تبريز و ديپلم افتخار برای دانشجوی رتبه اول  -

 1/12/71، دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ، رئيس دانشگاه ، تشويق نامه فعاليت مورد قبول -

 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 77استاد نمونه سال  -

 گاه تربيت معلم آذربايجاندانش 87استاد نمونه سال  -

 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 89استاد نمونه سال  -

  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 91استاد نمونه سال  -

  آذربايجان شهيد مدني دانشگاه 92استاد نمونه سال  -

  آذربايجان شهيد مدني دانشگاه 93استاد نمونه سال  -

  1392، ردازی قرآني و پاسخ پژوهشيکسب مقام اول کشوری در نظزیه پ-

 :ماموريت ها 

 كوانجو ، هونان ،پکن ، اوهان ، . چينو چين ، با حکم وزير محترم علوم ماموريت مبادالت فرهنگي بين ايران -

 : عضويت درمجامع علمي داخلي و خارجي و پژوهشي 

 

 رديف نام مجمع

 British Psychological society  1 عضو

 لمي وموسسين كودكان استثناييعضو هيات ع
2 

 

 3 عضو سازمان نظام روانشناسي جمهوری اسالمي ايران 
 

 

 

ردي

 ف
 سال دانشگاه استاد راهنما عنوان پايان نامه نام دانشجو

 علي اميری نژاد 1
ی فرزندپروری و سالمت روان رابطه شيوه ها

شيوه های  خودكشي درفرزندانوالدين بااقدام به 
 1389 دانشگاه آذربايجان فخرالسادات قريشي راد

 

 :مقطع کارشناسي ارشد ، عناوین پایان نامه ها و اسامي دانشجویان تحت راهنمایي

 



 فرزند پروری
2 

 پريسا كاملي
های فراشناخت در بيماران مقايسه مؤلفه

 اسکيزوفرن، دوقطبي و اسکيزوافکتيو
 فخرالسادات قريشي راد

 شهيد مدني دانشگاه

  جانآذرباي
1389 

3 
 مهدی قرباني

رضايت زناشويي، راهبردهای مقابله و سبک 

 زندگي در والدين كم  توان ذهني

 شهيد مدني دانشگاه فخرالسادات قريشي راد

  آذربايجان

1391 

4 
 خصوصيات روانسنجي پرسشنامه شخصيتي آيووا وحيد خسرواني

 شهيد مدني دانشگاه فخرالسادات قريشي راد

  آذربايجان

1391 

5 
 مريم هاشميان 

( NPI-40نامه شخصيت خودشيفته )اعتبار يابي پرسش

 در جمعيت عمومي

 شهيد مدني دانشگاه فخرالسادات قريشي راد

  آذربايجان
1391 

6 

 نسرين احمدی

مقايسه طرحواره های ناسازگار و سبک های فرزند 

پروری در بين افراد مبتال به اختالالت شخصيت دسته 

 ب و عادی  

 شهيد مدني دانشگاه السادات قريشي رادفخر

 1391  آذربايجان

7 

 محمد سعيدی

امکان سنجي آزمون ترسيم ساعت وآزمون برج هانوی 

درارزيابي اختالالت شناختي و كاركرد اجرايي مبتاليان 

 به اسکلروزمولتيپل

 شهيد مدني دانشگاه فخرالسادات قريشي راد

 1391  آذربايجان

8 
 آزاده باقرزاده

بيني كيفيت زندگي بيماران دچار ضايعه نخاعي  پيش

ومراقبان آنها براساس خودكارآمدی،صفات شخصيت 

 وراهبردهای مقابله ای

 شهيد مدني دانشگاه فخرالسادات قريشي راد

 1392  آذربايجان

9  
 علي پيش قدم

مقايسه ويژگي های شخصيتي، سبک های دلبستگي و 

تقاضي طالق با طرحواره های ناسازگار اوليه افراد مت

 افراد عادی

 شهيد مدني دانشگاه فخرالسادات قريشي راد

 1393  آذربايجان

10 

  رعنا فتاحي

پيش بينی آسيب پذیری اختالالت خوردن بر 

های دفاعی، باورهای  اساس مکانيزم

وسواسی و ناگویی هيجانی در دانشجویان 
 دختر

 شهيد مدني دانشگاه فخرالسادات قريشي راد

 1393  آذربايجان

فريده تنگستاني  11

 زاده

 مقایسه توجه انتخابی دیداری، حافظه ی کاری د

 

 شهيد مدني دانشگاه فخرالسادات قريشي راد

 1393  آذربايجان

 چرخش ذهنی، حافظه بینایی و انعطافمقایسه  ليال ملکي 12

 پذیری در افراد افسرده دو قطبی و افراد سالم
 هيد مدنيش دانشگاه فخرالسادات قريشي راد

  آذربايجان

1394 

جری بررسی تاثیر حرکات جانبی افقی چشم بر م احدیحميد  13
  مرکزی حافظه فعال

 شهيد مدني دانشگاه فخرالسادات قريشي راد

  آذربايجان

1394 

 شهيد مدني دانشگاه فخرالسادات قريشي راد  اجاقلوپريسا  14

  آذربايجان

1395 

15      

 

 ژوهشي( :)طرح پ سوابق پژوهشي

 سال مجری عنوان طرح ردیف

 گيری شکل بر موثر اجتماعي –بررسي نقش عوامل فرهنگي  1

 تبريز شهروندان اجتماعي اعتماد

 فخرالسادات قريشي راد
1388 

 1389 فخرالسادات قريشي راد بررسي عوامل رضايت شغلي كاركنان دانشگاه ها 2



 1389 فخرالسادات قريشي راد پايگاه های هويت و نحوه رويارويي با بحران 3

 1393 فخرالسادات قريشي راد هنجاريابي تست هويت دالس 4

 

 مقاالت علمي چاپ شده درمجالت علمي و پژوهشي 

 صفحات سال شماره  عنوان نشریه عنوان اثر ردیف

مروری بر عوامل شخصيتي كودكان  1

 تيزهوش
 1372  3 رشد معلم،

 

  1373 10 تربيت ترس از مدرسه 2

  1376 13 تربيت بررسي علل پديده كم آموزی 3

پذيرش همساالن به مثابه روشي برای  4

 رشد اجتماعي
 1375 5 رشد معلم ، 

 

  1377 تابستان 13 تربيت  آموزی(2)بررسي علل پديده كم  5

رويارويي با بحران در نوجوانان:  6

 متغيرهای بين فرهنگي

پژوهشهای 

 روانشناختي
 90-89 1383 (4و  3)73

ميزان اميدواری دانشجويان علوم  7

 انساني به اشتغال

مجله پژوهشي علوم 

انساني دانشگاه 

 اصفهان

29 (1) 1387 47-66 

 –بررسي نقش عوامل فرهنگي  8

 اعتماد گيری شکل بر موثر اجتماعي

 اجتماعي

جامعه شناسي 

دانشگاه كاربردی

 اصفهان.

36 (4) 1388  

له با موقعيت های اعتباريابي مقياس مقاب 9

 استرس زا ) اندلر و پاركر(
 7-1 1389 4 مجله علوم رفتاری

فصلنامه كودكان  آسيب شناسي خانواده ناشنوا 10

 استثنايي
18-19 1385 4-17 

فصلنامه كودكان  آسيب شناسي خانواده نابينا 11

 استثنايي
20 1385 4-15 

12 L’adolescence, l’identité et 

diversité culturelle 
 Waset 66 2010 3062 

13 Presentation of the Islamic 

Psychology as a psychological 

school 

Waset 66 2010 
3065 

14 Gender differences and 

psycho-social status of 

woman in Quran 

Review of 

psychology 

frontier 

1(3) 2012 49-52 

15 Psychic Treatments and 

Mental health in Ancient 

Iran 

 Waset 7(7): 2011 
1858-59 

16 Adolescence et étude 

comparatif - interculturelle 

de Dépression 

Waset 7(7) 2011 

1860-65 



17 Adolescents, les Stratégies 

d’Ajustement des crise et 

la dépression 

Worold 

Aacademi of 

science 

64 2012 
772-777 

18 The assessment of 

relationship between 

Emotional Intelligence and 

Self-esteem in students 

Worold 

Aacademi of 

science 

64 2012 

 
778-781 

پايگاه های هويت شغلي و  19

راهبردهای سازگاری در نوجوانان 

 با آسيب بينايي

دست آوردهای 

 روانشناختي

(3 )4 1390 

113-134 

مقايه سبک های فرزند پروری و  20

سالمت روان والدين افراد اقدام 

كننده به خودكشي با والدين افراد 

 عادی

فصلنامه مشاوره و 

رواندرماني 

 خانواده

(3 )1 1390 

315-330 

، رويکردهای مقابله و وضعيت هويتي 21

 افسردگي در نوجوانان نابينا

فصلنامه ايراني 

 كودكان استثنايي

12(4) 

 

1391 41-54 

22  Comparison of 
emotional intelligence, self-
esteem, and aggression in 
monolinguals and bilinguals 

International 
journal of 

psychology ISC 

7(2) 2013 

136-51 

نقص در عملکرد برنامه ريزی افراد مبتال  23

 به بيماری اسکلروز مولتيپل

مجله علوم رفتاری 

 نشگاه اصفهاندا

4(11) 1392 1-9 

 
24 

های فرزند های ناسازگار و سبکطرح واره

های اختالالت پروری در افراد دارای رگه

 شخصيت دسته ب

فصلنامه روانشناسي 

 باليني و شخصيت

21(10) 1393 

 

87-96 
 

عوامل دموگرافيک مرتبط با رضايت شغلي  25

های آذربايجان, تبريز و در بين دانشگاه

 دسهن

فصلنامه علوم 

 ISC 9(34)اجتماعي 
1391 189-198 

فصلنامه علوم  سالمت روان در دانشجويان ساكن خوابگاه  26

 ISCاجتماعي 

9(37) 1392 
167-178 

وضعيت سالمت روان در دانش آموزان  27

 ناشنوا

ماهنامه كودكان 

 استثنايي
 1392 

 

خصوصيات روانسنجي پرسشنامه شخصيتي  28

 آيووا
  1392 20 سي بالينيروانشنا

آزمون ترسيم ساعت:  غربال اختالالت  29

 شناختي در بيماران مبتال به اسکلروز متعدد

مجله علوم پزشکي 

 دانشگاه اصفهان
31(268) 

1392 2216-27 

اعتباريابي و تحليل عاملي نسخه فارسي  30

 پرسشنامه شخصيت خودشيفته

مجله علوم پزشکي 

 دانشگاه مازندران
25(124) 1394 84-93 

آموزش مشاور  درش نقدی بر آزمون هوشي وكسلر بزرگساالن 31

 مدرسه
10(1) 1393 13-16 

32 Prediction of constraint, Journal of social 3(11) 2015 202-207 



negative emotionality, and 
positive emotionality based on 

personality dimensions 

issues & 
humanities 

 

  :فهرست مقاالت ارائه شده درمجامع علمي 

 1373؛ پنجمين مجمع علمي جايگاه تربيت، تهران، آبان ..مراحل تحول اجتماعي شدن و ارتباط آن با زمينه های شناختي، عاطفي و -1

 .73بهداشت رواني و روان درماني با توجه به توصيه های اسالم ، كنگره جايگاه تربيت ، تبريز مهر  -2

 .74تربيت ديني به مثابه نياز رواني و شيوه های آن . ششمين مجمع علمي جايگاه تربيت ، تهران ،  -3

 .76اهميت پذيرش همساالن بعنوان نياز رواني ... ، همايش علمي كاربردی مسايل نوجوانان ، اروميه ،  -4

 .8013نقش دين در بهداشت رواني، تهران، ايران، نقش مذهب و رويارويي مذهبي در بهداشت رواني ، اولين همايش بين المللي  -5

 .8213تاثير خشونت خانوادگي بر رشد كودک ، اولين همايش بزه ديدگان ، اصفهان  -6

 .8313مهريه عامل ثبات يا علتي برای نظام كسيختگي ؛ نخستين كنگره سراسری آسيب شناسي خانواده تهران  -7

 .8213همايش دانش آموختگان نابينای سراسر كشور ، شيراز مشکالت سازگاری نابينايان ، نخستين  -8

 .82مشاركت بانوان در چالش های امروز و بحران هويت ، همايش توسعه پايدار زهدان  -9

 .83ارتباط يا عدم ارتباط با نسل گذشته ، همايش ملي مناسبات نسلي در ايران ، تهران ، بهمن  -10

 .1384مهر 5-7، كنفراني بين المللي مخاطرات زمين، دانشگاه تبريز  ..و حوادث طبيعي و كمکآسيب های رواني ناشي از زلزله  -11

12- Women in Quran  ، كنفرانس بين المللي زنان ، قبرس ،E.M.U  ،25  2006آوريل. 

 .85ارديبهشت  26شتي تهران تاثير اشتغال مادران بر خود پنداره دختران ، دومين كنگره آسيب شناسي خانواده ، دانشگاه شهيد به -13

بررسي مالک های انتخاب همسر دانشجويان دختر وپسر دانشگاه تربيت معلم آذربايجان. دومين كنگره آسيب شناسي خانواده ،  -14

 .85ارديبهشت  26دانشگاه شهيد بهشتي تهران 

 .84وهش؛ دانشگاه آزاد مشهد؛ بهمن تربيت دختران ؛ ويژكي ها و تفاوت ها . اولين گرد همايي ملي زن ايراني و پژ -15

 ,85 آذر 9-7 بهشتي-شهيد جايگاه هنر در تربيت مذهبي ، اخالقي و اجتماعي، اولين كنگره سراسری هنر درماني ، تهران ، دانشگاه -16

 .85آذر  22-20طرح سالمت روان در توصيه های اسالمي , اولين همايش بين المللي رواندرماني, دانشگاه اصفهان  - 17

18- Elders’ mental health in nursing home, ICP, Berlin , 2008 



Gent Univ. 17/9/09. university students,-on depression in pre image-selfThe effects of  -19   th10

European conference on psychological assessment  

- 20 Relationship between alexithymia and coping strategies in stressful situations, 27th International 

Congress of Applied Psychology, 2010, Australia 

 تاثير عملکرد خانواده در سبک های هويت دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي, آسيب شناسي خانواده, بهزيستي استان, تبريز ايران -21

 

 سال انتشار هتاليف ياترجم محل نشر و ناشر كتب انتشار يافتهعنوان  رديف

 1376 تاليف احرارتبريز , انتشارات  ديدگاه اسالم در روانشناسي رشد 1

 1376 هترجمو تاليف  احرارتبريز , انتشارات  نخستين كتاب كودک در بازی درماني 2

 1386  تاليف   تبريز , انتشارات شايسته بازی های كودكانه و تحول شخصيت 3

 1391 تاليف دانشگاه تبريز منابع اسالميقرآن و از منظر  يروانشناسي تحول 4

 1391 هترجم تبريز , انتشارات شايسته فعالكودكان بيش كمک بهبرای  رويکرد يکپارچگي حسي 5

 1391  هترجمو تاليف  تبريز , انتشارات شايسته فشار خون و روش های طبيعي برای پيشگيری آن 6

 1392 تاليف  تبريز , انتشارات شايسته و بازی درماني كودكانمشاوره  7

 1393 ترجمه تبريز , انتشارات شايسته ادراک اجتماعي  8

 


