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 :تحصیلیسوابق 

 )فارغ التحصیل رتبه اول( اصفهان از دانشگاه صنعتی و سازمانیشناسی با گرایش کارشناسی روان -1

 اصفهان  با گرایش بالینی از دانشگاهشناسی کارشناسی ارشد روان -2

 )فارغ التحصیل رتبه اول( بهشتی تهرانانشگاه شهید از د شناسیدکتری روان -3

 :و اجرایی سوابق شغلی

 آذربایجانشهید مدنی شناسی دانشگاه یار گروه رواندانش -1

 ادامه دارد(تا  1395ماه  آذر14دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )از  انشگاهرئیس مرکز مشاوره د -2

 (1395آذر 16 تا 1393مرداد  15رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ) از  -3

 (1393تا فروردین ماه  1389دی ماه  5 )از  آذربایجانشهید مدنی دانشگاه  دانشجویی رئیس مرکز مشاوره -4

 (1392کشور )سال  2های منطقه دبیر روسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه -5

 ادامه دارد(تا  93از مرداد ماه جان شرقی )های دولتی استان آذربایعضو کارگروه استانی نظارت و ارزیابی دانشگاه -6

 عضو شورای دانشگاه -7

 دانشگاه عضو کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه -8

 عضو شورای حل اختالف و ارشاد دانشجویی دانشگاه -9

 دبیر کمیته مدیریت عملکرد دانشگاه -10

 گذاری بهداشت روان دانشگاهعضو شورای سیاست -11

 شگاهگذاری بهداشت و سالمت دانعضو شورای سیاست -12

 1389تا  1384 سال شهر خوی ازدر شناختی همراز مرکز مشاوره و خدمات روان شناس بالینی درروانمسئول فنی و  -13

 1384تا  1382 سال شهر اصفهان ازدر درمانی نوید شناس بالینی در مرکز مشاوره و روانروان -14

 1384تا  1382شناس بالینی در مرکز مشاوره خوابگاههای دانشگاه اصفهان از سال روان -15

 (.1391تا  1387) تلویزیونی در صدا و سیمای آذربایجان غربی کارشناس برنامه -16

 سوابق تدریس:

 )عضو هیئت علمی(.ر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری تدریس در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان د-1

 .1392تا  1389شد از سال تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در مقطع کارشناسی ار-2
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 .1388تا  1386تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه در مقطع کارشناسی از سال  -3

 .1393تا  1392سال  ازدر مقطع کارشناسی  تبریزتدریس در دانشگاه پیام نور -4

 .1389تا  1384تدریس در دانشگاه پیام نور خوی در مقطع کارشناسی از سال  -4

 .1385تا  1384س در دانشگاه پیام نور چالدران در مقطع کارشناسی از سال تدری -5

 

 ای:عضویت در مجامع علمی و حرفه

 شناسی و مشاوره عضو سازمان نظام روان-1

 شناسی ایرانعضو انجمن روان-2

 شناسی و مشاورهاز سازمان نظام روان  2759دارای پروانه تخصصی فعالیت به شماره -3

 

 آموزشی سپری شده:های دوره

 .(UNODC)از اعتیاد از دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل اولیهگری پیشگیریدارای گواهینامه مربی-1

 .آموزش مهارتهای زندگیاز سازمان بهزیستیگری دارای گواهینامه مربی -2

و دفتر مشاوره و سالمت  ،شناسیوانشناسی، انجمن رهای مختلف برگزار شده توسط سازمان نظام روانشرکت در کارگاه-3

 وزارت علوم.

 

 های منتشر شده:کتاب

 ویراستاری علمی:

(، تهران، 1388: مایکل نینان و ویندی درایدن، ترجمه: عالیه شاطرلو؛ )تألیف، ای بر شناخت درمانیمقدمه -1

 انتشارات ورای دانش.

 ترجمه:
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: ریسو و همکاران، ترجمه: تألیف، شناختیشناختی و باورهای مرکزی در مشکالت روان هایوارهطرح -1

 شهید مدنی(، انتشارات دانشگاه تبریز با همکاری دانشگاه 1390؛)پوریقربانعلحسن یعقوبی، رحیم یوسفی و مسعود 

 آذربایجان.

 

آلوی و ریسکایند، ترجمه رحیم یوسفی و عذرا  تألیفهای هیجانی، شناختی به اختالل یریپذبیآس -2

 چاپ( انتشارات ارجمند. زیر) محمدپناه اردکان؛

 سوابق پژوهشی:

 :ISCدر مجالت  شدهچاپالف( مقاالت 

علوم  هایتازهدر فصلنامه  شدهچاپمیزان بینش شناختی در بیماران دچار اسکیزوفرنیا، اسکیزوافکتیو و اختالالت خلقی،  مقایسه -1

 .1382تابستان  18شماره شناختی 

در فصلنامه  شدهچاپ، پزشکیروانغیر  هایبخشو  پزشکیهایروانبخشدر پرستاران  مقایسه میزان افسردگی و استرس شغلی -2

 .1385پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه شماره دوم تابستان 

 .1386زمستان  44شناسی شماره در مجله روان شدهچاپسنجش میزان بینش شناختی در بیماران روانی  -3

-در فصلنامه تازه شدهچاپدر بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا، اختالالت اضطرابی و گروه کنترل غیر بیمار،  هامقایسه میزان فراشناخت -4

 .1387تابستان  38های علوم شناختی شماره 

پائیز  17در فصلنامه روانشناسان ایرانی شماره  شدهچاپبی اختیاری، -احساس کهتری در بیماران مبتال به هراس اجتماعی و وسواس -5

1387. 

در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  شدهچاپخود در بیماران مبتال به صرع قطعه گیجگاهی و اختالل پانیک،  ینیبدگرسان -6

 .1388پائیز  31شماره 

 شدهاپچها نسبت به بیماری در بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا، اختالل اسکیزوافکتیو و افسردگی اساسی، ها و نگرشمقایسه ارزیابی -7

 .1388یز یپا 3 شناسی بالینی شمارهدر فصلنامه روان

شناسی بالینی در شماره در فصلنامه روان شدهچاپدر ارتقاء رضایت زناشویی،  هاوارهطرحمداخله آموزشی مبتنی بر مدل  اثربخشی -8

 .1389یز یپا 7

در فصلنامه  شدهچاپ، پزشکیروانترخیص از مرکز  مقایسه میزان بینش در بیماران مبتال به اختالالت خلقی در هنگام پذیرش و -9

 .1389پاییز  19) روانشناسی دانشگاه تبریز( شماره یشناختروانهای نوین پژوهش
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در مجله پوست و زیبایی دانشگاه علوم  شدهچاپ، بررسی باورها در مورد ظاهر و احساس کهتری در افراد داوطلب جراحی زیبایی -10

 .1390ستان تاب 2پزشکی تهران شماره 

محور و سبک زندگی محور در ارتقاء سطح بینش شناختی زوجین دارای  وارهطرحگروهی  مقایسه اثربخشی دو مداخله آموزش -11

 . 1390پاییز  2خانواده دانشگاه کردستان شماره   یدرمانرواندر فصلنامه مشاوره و  شدهچاپنارضایتی زناشویی، 

در  شدهچاپ، در دانش آموزان دوره راهنمایی دارای اضطراب مدرسه و دانش آموزان عادیناسازگار اولیه  هایوارهطرحمقایسه  -12

 .1391، زمستان 4، شماره 1شناسی مدرسه، دوره پژوهشی روان-فصلنامه علمی

، 3پژوهشی پوست و زیبایی، دوره -در مجله علمی شدهچاپ، های دفاعی در افراد داوطلب جراحی زیباییصفات شخصیت و سبک -13

 .1391، تابستان 2ماره ش

، پاییز و زمستان 30و  29جبری  و افراد عادی، مجله آروین، شماره -مقایسه میزان بینش شناختی در بیماران مبتال به اختالل وسواسی -14

1392 . 

ر مجله د شدهچاپ، ( در نمونه غیر بالینی ایرانیBCISو ساختار عاملی مقیاس بینش شناختی بک ) یسنجروانهای بررسی ویژگی -15

 .1392، بهار 1پژوهشی یافته، دوره پانزدهم، شماره -علمی

پژوهشی  -در فصلنامه علمی شدهچاپهای زندگی در افراد وابسته به مواد و عادی، ناسازگار اولیه و سبک هایوارهطرحمقایسه  -16

 .1392، پاییز 27شماره ،اعتیاد پژوهشی

 .1392، زمستان 4شماره  15، سال پژوهشی اصول بهداشت روانی-مجله علمیوجوی جراحی زیبایی، بینی کننده جستعوامل پیش  -17

 سال چهاردهم،شماره دوم، در فصلنامه دانش انتظامی، شدهچاپافراد وابسته به مواد و عادی،  درهای زندگی آدلری مقایسه سبک -18

 .91تابستان 

عادی.  افراد با جبری-وسواسی اختالل مبتال به بیماران در نهیجا شناختی تنظیم یراهبردها و اولیه ناسازگار یهاوارهطرح مقایسه -19

 .1392، پائیز (5)17مجله فیض، 

بررسی نقش احساس کنترل، حمایت اجتماعی و سالمت روان در اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهرستان  -20

 .1393، زمستان 4در شماره  شدهچاپشناسی مدرسه، پژوهشی روان-مه علمیارومیه،  فصلنا

، مجله پوست های فرهنگی ـ اجتماعی در مورد ظاهر بدن با استفاده از تحلیل عاملیی نگرشنامهی فارسی پرسشتعیین روایی نسخه -21

 (.1393)بهار  1، شماره 5و زیبایی، دوره 

های نوین ، فصلنامه اندیشهمقطع متوسطه ( در دانش آموزانBFQ-C)انطباق و هنجاریابی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نوجوانان -22

 .1393پاییز،  3 در شماره شدهچاپ، تربیتی

های تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتال به اختالالت گوارشی عملکردی و افراد ناسازگار اولیه و سبک هایوارهطرحمقایسه  -23

  .1393(، زمستان 4)19، سال نوزدهم، ، فصلنامه گوارشعادی
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، 1، شماره 9مجله علوم رفتاری، دوره  ،شخصیت صفات و اولیه ناسازگار هایوارهطرح پایه بر شخصیت هایاختالل عالئم بینیپیش -24

 .1394بهار 

در شماره  شدهچاپ، ، مجله دانشکده پرستاری و ماماییهای دوران بارداریسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانیهای روانویژگی -25

 .94 خرداد، 68

. مجله طب گیری مذهبی و صفات شخصیتکننده جهت بینیپیشای شخصیت دسته سوم)اجتنابی، وابسته، وسواسی(: نقش هاختالل -26

 .93و تزکیه، شماره پائیز و زمستان 

شناسی های کاربردی در روانآموزان، مجله پژوهشهای زندگی بر پرخاشگری و انسجام خانواده دانشاثربخشی آموزش مهارت -27

 .1393، پاییز 1هتربیتی، شمار

پذیرفته شناسی و دین )های شخصیت دسته ب، مجله روانبینی عالئم اختاللگیری مذهبی و صفات شخصیت در پیشنقش جهت -28

 (.شده

 .95، شماره بهار شناسی بالینیو روان پزشکیروان، مجله فیکث نیدوج پرسشنامه یفارس نسخه سنجیروان هایویژگی یبررس -29

های تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتال به اختالالت قلبی و افراد عادی، مجله ناسازگار اولیه و سبک یهاوارهطرحمقایسه  -30

 .95شماره زمستان  پزشکی زنجان،

 .95، مجله طب نظامی، تابستان غیرنظامی و نظامی افراد در دفاعی های مکانیزم و روانی آوری تاب مقایسه -31

، مجله بینی نشانگان ضربه عشق دانشجویان دخترهای دلبستگی در پیش، صفات شخصیت و سبکهای ناسازگار اولیهوارهنقش طرح -32

 شناختی زنان )پذیرفته شده(.مطالعات اجتماعی و روان

 

33- Comparing the Personality characteristics of dishonored checkprisoners and normal people,Applied 

mathematics in Engineering, Management and Technology 3(2) 2015. 

34- Prediction of Constraint, Negative Emotionality,and Positive Emotionality Based on Personality 

Dimensions, Journal of Social Issues & Humanities, 3(11): 2015. 

 

 

 :داخل دانشگاه های پژوهشیطرح

-ناسازگار اولیه، صفات شخصیت، سبک هایوارهطرحشناختی )ت شناختی و روانو نقش عوامل جمعی وعیشبررسی  -1

 (.اتمام یافته -مجریهای عاطفی دانشجویان )بینی شکست( در پیشیبستگدلهای 

 (.یافته اتمام -همکاربینی عالئم اختالالت شخصیت )گیری مذهبی و صفات شخصیت در پیشنقش جهت -2
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  های پژوهشی خارج دانشگاه:طرح

شناسی صنعتی و سازمانی در شرکت فوالد مهر سهند و انداز روانوری از چشمهای بهرهها و چالشبررسی فرصت -1

 .اتمام یافته( -مجری) ارائه راهکارهایی برای بهبود آنها

ی و عوامل فردی و سازمانی همبسته با آن در کارکنان شرکت فوالد مهر سهند و ارائه راهکارهای بررسی استرس شغلی -2

 (.اتمام یافته -مجری) برای بهبود آن

 منابع شناخت ،یشرق جانیآذربا استان گاز شرکت مختلف یواحدها کارکنان یشغل استرس زانیم یبررس -3

 و اصالح یراهکارها ارائه و کارکنان یرفتار  و یروان ،یجسمان سالمت یبررو آن یامدهایپ ییشناسا ،جادکنندهیا

 (اتمام یافته -)ناظر علمی طرح ارکنانک سالمت ارتقاء درجهت آن بهبود

 المللی:های ملی و بیندر کنفرانس شدهارائهب( مقاالت 

1-Cognition about cognition:A study effectiveness of metacognitive therapy and change in 

obsessive-compulsive disorder symptoms, presented as a poster in 3 th  international 

Conference of Cognitive Science (3-5 March 2009, Tehran-Iran). 

2- Dominant schemas in marital dissatisfaction and study effectiveness of schema-focused 

intervention on marital satisfaction enhancement in Iranian couples. presented as a oral 

presentation inthe12th European Congress of Psychology (4-8 July 2011, Istanbul, Turkey). 

3-A Review Of Assessment Methods and Their Effects On Educational Reformation, presented 

as a oral presentation inthe12th European Congress of Psychology (4-8 July 2011, Istanbul, 

Turkey). 

پوستر در دومین کنگره ملی  صورتبهشده بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین ساکن شهر خوی، ارائه-4

 ،تهران،دانشگاه شهید بهشتی.1385خانواده، اردیبهشت  یشناسبیآس

سخنرانی،  صورتبهشکالت جنسی، ارائه شده ارتباطی بر ارتقاء رضایت زوجین دارای م یهامهارتبررسی اثربخشی آموزش  -5

 ،تهران،دانشگاه شاهد.1386سومین کنگره خانواده و سالمت جنسی،آذر 

 صورتبهعادی شهر خوی، ارائه شده  یهاخانوادهدارای مشکالت زناشویی و  یهاخانوادهدر  یرمنطقیغبررسی و مقایسه باورهای  -6

 ،ارومیه،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.1386المت خانواده، آبان سخنرانی در اولین همایش سراسری ارتقاء س

پوستر در سومین  صورتبهبر ارتقاء سالمت روان زوجین دارای مشکالت زناشویی ارائه شده  مسئلهحل  یهامهارتبررسی اثربخشی  -7

 ،همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان.1387کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،آبان 
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پوستر  صورتبهآنها، ارائه شده  یهاخانوادهو مقایسه تطبیقی بینش نسبت به بیماری روانی در بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا و  یبررس -8

 ،تهران،دانشگاه شهید بهشتی.1387خانواده، اردیبهشت  یشناسبیآسدر سومین کنگره ملی 

شناسی من و نظریه روابط موضوعی، ارائه ی بینش در نظریه اولیه فروید، رواندرمانی: بررسی تطبیقبینش مفهومی ارزشمند در روان -9

  ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.1388 اسفندماهشناسی پویایی، سخنرانی در اولین همایش سراسری روان صورتبهشده 

 

 :برگزارشدههای کارگاه

 با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی. کارگاه تربیت مربی پیشگیری اولیه از اعتیاد در ستاد مبارزه-1

 های زندگی برای دانشجویان موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم تبریز.کارگاه آموزشی مهارت -2

 آموزشی مرکز ولیعصر تبریز )نیروی انتظامی(. یهاگرو هانکارگاه آموزشی آشنایی با رفتارهای پرخطر برای فرماندهان  -3

 ندگی برای کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان آذرشهر.های زکارگاه آموزشی مهارت -4

 زندگی برای مددجویان اداره بهزیستی شهرستان سلماس. یهامهارتکارگاه آموزشی  -5

 کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد برای دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. -6

 ن دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.برای دانشجویا  زندگی هایکارگاه آموزشی مهارت -7

 های عاطفی برای دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.کارگاه آموزشی مقابله با شکست -8

 برای کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. و مردشناسی زن کارگاه آموزشی روان -9

 گاه شهید مدنی آذربایجان.دانش یعلمئتیههای بیمار برای اعضاء کارگاه آموزشی سازمان -10

 برای کارکنان انتظامات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. مؤثرکارگاه آموزشی اصول ارتباط -11

 


