بسمه تعالي
مشخصات فردي:
نام ونام خانوادگي:حسن بافنده قراملكي
تاريخ ومحل تولد -1348:تبريز
شماره شناسنامه ونام پدر - 289:علي اكبر
وضعيت تاهل:متاهل
ادرس :تبريز -خيابان هفده شهريورجديد .روبروي بانك ملي – كوچه قند فروشان پالک18
تلفن ………. :موبايل09144125882:

تحصيالت:
 -1ديپلم و سال اخذ  :علوم تجربي 1368 -
محل تحصيل :دبيرستان فردوسي
-2ليسانس :روانشناسي باليني
محل تحصيل  :دانشگاه تبريز
سال ورود و اخذ مدرک 1376-1372 :
 -3فوق ليسانس  :روانشناسي عمومي
سال ورود و اخذ مدرک1379-1376 :
محل تحصيل  :دانشگاه تهران
-4دكتري:علوم اعصاب شناختي(گرايش مغز وشناخت)
1

سال ورود و اخذ مدرک1390-1385 :
محل تحصيل  :دانشگاه تبريز

مقاالت و طرحهاي تحقيقاتي:
عنوان ترجمه :رابطه سازنده دين با علم وحرفه روانشناسي( )1فصلنامه،نامه علوم انساني ،شماره  3پاييز 1379
عنوان ترجمه:مراقب شوک فرهنگ خانواده-كار باشيد.مجله توسعه مديريت.شماره .33ديماه 1380
مقاله :مسايل پيرامون ناشنوايي و ويژگيهاي آن،فصلنامه كودكان استثنايي شماره2
مقاله:بررسي نقص نظريه ذهن در اسكيزوفرنيك هاي داراي عاليم مثبت ومنفي و مقايسه آن به افراد سالم
فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي.سال ششم،شماره،22تابستان .90
مقاله  :نقص نظريه ذهن در اسكيزوفرنيك هاي داراي عاليم مثبت ومنفي :نقيصه حالتي يا صفتي .مجله پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تبريز  ،سال سي و سوم ،شماره ( 6پياپي )96
مقاله:پايگاه هاي هويت شغلي و راهبردهاي سازگاري درنوجوانان با آسيب بينايي,مجله دست آوردهاي روان
شناختي,دوره ي چهارم ,پاييز و زمستان .1390
مقاله:نقص در عملكرد برنامه ريزي افراد مبتال به بيماري اسكلروز مولتيپل،مجله تحقيقات علوم رفتاري،
)4(1392،11
مقاله:مقايسه اثربخشي نورفيدبك و روش چند حسي فرنالد بر هوش كودكان مبتال به اختالل نارسا خواني،
فصلنامه ناتواني هاي يادگيري ،دوره ي ،2شماره ي  4تابستان .1392
مقاله :بررسي نقش حمايت اجتماعي خانواده،عاطفه خودآگاه و وابستگي به ديگران بر رضايت زناشويي مدرسان و
كاركنان متاهل مراكز تربيت معلم تبريز،اولين همايش ملي روانشناسي و خانواده دانشگاه كردستان1391،
مقاله:بررسي مقايسه اي صفات شخصيتي در افراد وسواسي-اجباري و بهنجار ،فصلنامه آموزش و ارزشيابي .سال
ششم ,شماره 23صفحات104-91
مقاله :بررسي رابطه سازگاري با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني ،همايش ملي شخصيت و زندگي
نوين،سنندج1391,
2

مقاله :بررسي مقايسه اي خوش بيني زندگي و خوش بيني تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني ،همايش ملي
شخصيت و زندگي نوين،سنندج1391,
مقاله :تعيين سطوح نظريه ذهن و رابطه آن با ويژگي هاي دمو گرافيك دانش آموزان پنجم ابتدايي مدارس شهر
تبريز ،فصلنامه زن ومطالعات خانواده ،سال ششم ,شماره  ،21صفحات 144-131شهريور ماه،93
مقاله :اثر بخشي آموزش تنظيم هيجان بركاهش نشانههاي افسردگي دانشجويان,مجله روانشناسي و روان پزشكي
شناخت ،سال اول ،شماره  ،1تابستان 1393صفحات31-38 :
Theory of mind in children with attention deficit hyperactivity disorder
compared to controls. J Anal Res Clin Med . 2(3): 99-104. 2014.

-

EFFECTIVENESS OF GROUP TRAINING OPTIMISM ON DEPRESSION,
ANXIETY AND STRESS IN WOMAN WITH BREAST CANCER. Indian Journal of
Fundamental and Applied Life Sciences Vol. 4 (S3), pp. 580-586. 2014

-

عنوان طرح :رابطه دين با بهداشت رواني ( افسردگي،اضطراب،وسواس) 1376
عنوان طرح :بررسي سالمت عمومي نوجوانان شنوا وناشنوا1379،
عنوان طرح :بررسي ميزان افسردگي نوجوانان شهر تبريز 1383
عنوان طرح :بررسي انواع و علل فراواني كودكان استثنايي كشور،1379،همكارطرح
عنوان طرح :بررسي راههاي افزايش خود باوري در دانش اموزان دختر مدارس متوسطه استان آذزبايجانشرقي،
1383
عنوان طرح:بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيت،الگوهاي دلبستگي وسبك هاي هويت با پيشرفت تحصيلي
دانشجويان دانشگاه هنر اسالمي تبريز1384 ،همكارطرح

فعاليتهاي آموزشي:
 تدريس دروس مختلف روانشناسي در دانشگاه هاي تبريز ،شهيد مدني آذربايجان ،پيام نور و علميوكاربردي استان
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 تدريس دروس روانشناسي وتربيتي در آموزش و پرورش. برگزاري كارگاه هاي مختلف در سطح استان مشاوره در مراكز مشاوره عالمه اميني بهزيستي،دانشگاه تربيت معلم آذربايجان راهنمايي و مشاوره دهها پايان نامه كارشناسي ارشد و طرحهاي پژوهشي.و....
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عضو هيات علمي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
مدير گروه روانشناسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
مسئول مركز مشاوره وخدمات روانشناختي پويش

4

