خالصه تحصيالت و فعاليت هاي علمي و پژوهشي

دكتر فخرالسادات قريشي راد  ،عضو هيات علمي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
اطالعات شخصي :
عکس

دكتر فخرالسادات قريشي راد

نام ونام خانوادگي

دكترا ی تخصصي
مدرک تحصيلي

روانشناسي شناختي– تجربي
استاد

آخرين مرتبه علمي

رسمي قطعي

نوع استخدام

تلفن داخلي

2418

fari_rad@yahoo.fr

Email

سوابق تحصيلي :
كشور

سال اخذ مدرک

رشته

مدرسه /دانشگاه

مقطع
ديپلم

1351

ايران

پروين

تجربي

1355

ايران

دانشگاه تبريز

علوم تربيتي

ليسانس

1358

فرانسه

لويي پاستور
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دانشگاه آذربايجان
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فرزند پروری
2
3
4
5

پريسا كاملي
مهدی قرباني
وحيد خسرواني
مريم هاشميان

مقايسه مؤلفههای فراشناخت در بيماران

فخرالسادات قريشي راد

اسکيزوفرن ،دوقطبي و اسکيزوافکتيو

فخرالسادات قريشي راد

رضايت زناشويي ،راهبردهای مقابله و سبک
زندگي در والدين كم توان ذهني

نسرين احمدی

فخرالسادات قريشي راد

خصوصيات روانسنجي پرسشنامه شخصيتي آيووا
اعتبار يابي پرسشنامه شخصيت خودشيفته ()NPI-40

فخرالسادات قريشي راد

در جمعيت عمومي

فخرالسادات قريشي راد

پروری در بين افراد مبتال به اختالالت شخصيت دسته

فخرالسادات قريشي راد

درارزيابي اختالالت شناختي و كاركرد اجرايي مبتاليان

فخرالسادات قريشي راد

9
علي پيش قدم

1391

دانشگاه شهيد مدني
1391

دانشگاه شهيد مدني
1392

ومراقبان آنها براساس خودكارآمدی،صفات شخصيت

آذربايجان

مقايسه ويژگي های شخصيتي ،سبک های دلبستگي و

دانشگاه شهيد مدني

وراهبردهای مقابله ای

فخرالسادات قريشي راد

طرحواره های ناسازگار اوليه افراد متتقاضي طالق با

1391

دانشگاه شهيد مدني

آذربايجان

پيش بيني كيفيت زندگي بيماران دچار ضايعه نخاعي
آزاده باقرزاده

دانشگاه شهيد مدني

آذربايجان

به اسکلروزمولتيپل

8

1391

دانشگاه شهيد مدني

آذربايجان

امکان سنجي آزمون ترسيم ساعت وآزمون برج هانوی

7

دانشگاه شهيد مدني

1391

آذربايجان

ب و عادی
محمد سعيدی

آذربايجان
آذربايجان

مقايسه طرحواره های ناسازگار و سبک های فرزند

6

دانشگاه شهيد مدني

1389

1393

آذربايجان

افراد عادی

10
رعنا فتاحي

11

فريده تنگستاني

پيش بينی آسيب پذیری اختالالت خوردن بر
اساس مکانيزم های دفاعی ،باورهای
وسواسی و ناگویی هيجانی در دانشجویان
دختر
مقایسه توجه انتخابی دیداری ،حافظه ی کاری د

فخرالسادات قريشي راد

دانشگاه شهيد مدني
آذربايجان

فخرالسادات قريشي راد

1393

دانشگاه شهيد مدني
آذربايجان

زاده

12

ليال ملکي

13

حميد احدی

14

پريسا اجاقلو

مقایسه چرخش ذهنی ،حافظه بینایی و انعطاف
پذیری در افراد افسرده دو قطبی و افراد سالم
بررسی تاثیر حرکات جانبی افقی چشم بر مجری
مرکزی حافظه فعال

فخرالسادات قريشي راد

دانشگاه شهيد مدني

فخرالسادات قريشي راد

دانشگاه شهيد مدني
دانشگاه شهيد مدني
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سوابق پژوهشي (طرح پژوهشي) :
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فخرالسادات قريشي راد

اعتماد اجتماعي شهروندان تبريز
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بررسي عوامل رضايت شغلي كاركنان دانشگاه ها

1394

آذربايجان
آذربايجان

ردیف عنوان طرح
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1394

آذربايجان

فخرالسادات قريشي راد

بررسي نقش عوامل فرهنگي – اجتماعي موثر بر شکل گيری

1393

فخرالسادات قريشي راد

سال
1388
1389

1395

3

پايگاه های هويت و نحوه رويارويي با بحران

فخرالسادات قريشي راد

1389

4

هنجاريابي تست هويت دالس

فخرالسادات قريشي راد

1393

مقاالت علمي چاپ شده درمجالت علمي و پژوهشي
عنوان نشریه

شماره

سال

ردیف

رشد معلم،

3

1372
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ترس از مدرسه

تربيت
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1373

3

بررسي علل پديده كم آموزی

تربيت

13

1376

4

پذيرش همساالن به مثابه روشي برای

رشد معلم ،
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تربيت
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رويارويي با بحران در نوجوانان:
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متغيرهای بين فرهنگي

روانشناختي
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ميزان اميدواری دانشجويان علوم
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صفحات
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مجله پژوهشي علوم
انساني دانشگاه
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اصفهان
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بررسي نقش عوامل فرهنگي –
اجتماعي موثر بر شکل گيری اعتماد
اجتماعي

9

اعتباريابي مقياس مقابله با موقعيت های
استرس زا ( اندلر و پاركر)
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آسيب شناسي خانواده ناشنوا

11

آسيب شناسي خانواده نابينا

جامعه شناسي
كاربردیدانشگاه
اصفهان.
مجله علوم رفتاری
فصلنامه كودكان
استثنايي

فصلنامه كودكان
استثنايي
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L’adolescence, l’identité et
diversité culturelle
Presentation of the Islamic
Psychology as a psychological
school

14

Gender differences and
psycho-social status of
woman in Quran
Psychic Treatments and
Mental health in Ancient
Iran
Adolescence et étude
comparatif - interculturelle
de Dépression
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Aacademi of
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روانشناختي
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مقايه سبک های فرزند پروری و
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سالمت روان والدين افراد اقدام

رواندرماني

كننده به خودكشي با والدين افراد

خانواده

1390
330-315

عادی
21

22

23

وضعيت هويتي ،رويکردهای مقابله و

فصلنامه ايراني

افسردگي در نوجوانان نابينا

كودكان استثنايي

Comparison of
emotional intelligence, selfesteem, and aggression in
monolinguals and bilinguals
نقص در عملکرد برنامه ريزی افراد مبتال
به بيماری اسکلروز مولتيپل
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فصلنامه روانشناسي

پروری در افراد دارای رگههای اختالالت

باليني و شخصيت
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1393

96-87

شخصيت دسته ب
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عوامل دموگرافيک مرتبط با رضايت شغلي

فصلنامه علوم

در بين دانشگاههای آذربايجان ,تبريز و

اجتماعي ISC

1391

198- 189

)34(9

سهند

26

سالمت روان در دانشجويان ساكن خوابگاه

27

وضعيت سالمت روان در دانش آموزان

فصلنامه علوم
اجتماعي ISC

ناشنوا

28

خصوصيات روانسنجي پرسشنامه شخصيتي
آيووا

29
30

آزمون ترسيم ساعت :غربال اختالالت

ماهنامه كودكان

روانشناسي باليني
مجله علوم پزشکي

شناختي در بيماران مبتال به اسکلروز متعدد

اعتباريابي و تحليل عاملي نسخه فارسي

مجله علوم پزشکي

پرسشنامه شخصيت خودشيفته

دانشگاه مازندران

31
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Prediction of constraint,

1392

استثنايي

دانشگاه اصفهان

نقدی بر آزمون هوشي وكسلر بزرگساالن

)37(9
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20
)268(31
)124(25
)1(10

1392
1392

27-2216

1394

93-84

1393

16-13

مدرسه

3(11) Journal of social

2015

202-207

negative emotionality, and
positive emotionality based on
personality dimensions

& issues
humanities

فهرست مقاالت ارائه شده درمجامع علمي :
 -1مراحل تحول اجتماعي شدن و ارتباط آن با زمينه های شناختي ،عاطفي و..؛ پنجمين مجمع علمي جايگاه تربيت ،تهران ،آبان 1373
 -2بهداشت رواني و روان درماني با توجه به توصيه های اسالم  ،كنگره جايگاه تربيت  ،تبريز مهر .73
 -3تربيت ديني به مثابه نياز رواني و شيوه های آن  .ششمين مجمع علمي جايگاه تربيت  ،تهران .74 ،
 -4اهميت پذيرش همساالن بعنوان نياز رواني  ، ...همايش علمي كاربردی مسايل نوجوانان  ،اروميه .76 ،
 -5نقش مذهب و رويارويي مذهبي در بهداشت رواني  ،اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت رواني ،تهران ،ايران.1380 ،
 -6تاثير خشونت خانوادگي بر رشد كودک  ،اولين همايش بزه ديدگان  ،اصفهان .1382
 -7مهريه عامل ثبات يا علتي برای نظام كسيختگي ؛ نخستين كنگره سراسری آسيب شناسي خانواده تهران .1383
 -8مشکالت سازگاری نابينايان  ،نخستين همايش دانش آموختگان نابينای سراسر كشور  ،شيراز .1382
 -9مشاركت بانوان در چالش های امروز و بحران هويت  ،همايش توسعه پايدار زهدان .82
 - 10ارتباط يا عدم ارتباط با نسل گذشته  ،همايش ملي مناسبات نسلي در ايران  ،تهران  ،بهمن .83
 - 11آسيب های رواني ناشي از زلزله و حوادث طبيعي و كمک ، ..كنفراني بين المللي مخاطرات زمين ،دانشگاه تبريز  5- 7مهر.1384
 ،Women in Quran - 12كنفرانس بين المللي زنان  ،قبرس  25 ،E.M.U ،آوريل .2006
 - 13تاثير اشتغال مادران بر خود پنداره دختران  ،دومين كنگره آسيب شناسي خانواده  ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران  26ارديبهشت .85
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