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عضو تیم هم اندیشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی استان آـ ش
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مشاور دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان

1392

ادامه دارد

دبیر کمسیون تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1393

1394

دبیر کمیته منتخب دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1393

دبیر شورای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1393

مسئول تأسیس پژوهشکده سالمت روانی ـ اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1393

حضور در برنامه های مختلف رادیو و تلویزیون به عنوان کارشناس

1392

ادامه دارد

رئیس پژوهشکده سالمت روانی ـ اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1394

ادامه دارد

ناظر علمی کمیته پیشگیری از خودکشی اداره کل امو اجتماعی و فرهنگی استانداری

1395

ادامه دارد

مشاور رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1395

ادامه دارد

مشاور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی

1395

ادامه دارد
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بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی

فصل نامه اندیشه
های نوین تربیتی

علمی ـ پژوهشی

شماره 3و / 4پاییز و زمستان 1385

فصل نامه روان
شناسان ایرانی

علمی ـ پژوهشی

شماره  /11بهار 1386

Iranian Journal
of Psychiatry

علمی ـ پژوهشی

شماره  /4زمستان 2009

فصل نامه روان
شناسی معاصر

علمی ـ پژوهشی

دانش آموزان.
سبک های دلبستگی و مقابله با تنیدگی.
Emotional and Behavioral Problems of
Afghan Refugee and War-Zone
Adolescents

سازمانی ،رضایت شغلی و شخصیت در میان
تأثیر موسیقی تند و آرام بر میزان توجه انتخابی
کودکان مبتالء به اختالل نارسایی توجه /بیش
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کارشناسی دانشگاه تهران.
7

8
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1394

درجه مجله

کارکنان دانشگاه تهران.
5

1394

تاریخ چاپ یا پذیرش

بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با تعهد
4

1394

فصل نامه روان
شناسی معاصر
فصلنامه مطالعات
روان شناختی

مقایسه مشکالت هیجانی ـ رفتاری نوجوانان

مجله علوم
روانشناختی

The Relationship of Personality
Dimensions and Self-regulation
Components with Success of Iranian
Boxers

Serbian
Journal of
Sports
Sciences
فصلنامه تعلیم و
تربیت

پناهنده و ساکن در مناطق جنگی افغانستان.

بررسی مقایسه ای راهبردهای خود تنظیمی و
تأثیر آموزش آن در حل مسائل ریاضی دانش

علمی ـ پژوهشی

علمی ـ پژوهشی

علمی ـ پژوهشی

دوره چهارم .شماره  /1بهار 88

دوره پنجم .شماره  /1بهار 89

دوره چهارم .شماره  /2تابستان 87

دوره هشتم .شماره  /31پاییز 88

علمی ـ پژوهشی

2011 March, No 1,Vol 5

علمی ـ پژوهشی

سال سی ام .شماره  /3پاییز 93
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آموزان .
10
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بررسی تأثیر ضرب آهنگ های نغمه ای و غیر نغمه

مجله علوم
روانشناختی

علمی ـ پژوهشی

دوره نهم  .شماره  /33پاییز 89

اطالعات

روزنامه

چهارشنبه  17بهمن  1380شماره
22414

فصلنامه تعلیم و
تربیت

علمی ـ پژوهشی

سال بیست و هفتم .شماره  /3پاییز
90

روانشناسی و دین

علمی ـ پژوهشی

سال هشتم ،شماره سوم ،پیاپی ،31
پاییز 1394

نقش محیط خانواده در تبیین نشانگان درونی

فصلنامه خانواده و
پژوهش

علمی ـ پژوهشی

سال دهم .شماره  /1بهار 92

ارتباط راهبردهای شناختی تنظیم عاطفی با

رواننشاسی بالینی
کودک و نوجوان

علمی ـ پژوهشی

زیر چاپ

ای بر توجه گزینشی افراد.
بهداشت روانی (اولین مقاله ی نویسنده در دوران
قبل از دانشگاه)
ارتباط باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی با هوش هیجانی دانش آموزان
نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در تبیین
حالت های هیجانی منفی
سازی و برونی سازی نوجوانان
نشانگان درونی سازی و برونی سازی در نوجوانان
روابط ساختاری محیط خانواده ،موقعیت اقتصادی

16

ـ اجتماعی و راهبردهای شناختی تنظیم عاطفی با
نشانگان برونی سازی و

درونی سازی

در

پژوهش در سالمت
روانشناختی

علمی ـ پژوهشی

نوجوانان :ارایه یک مدل آسیب پذیری
نقش محیط خانواده ،شکاف بین نسلی و موقعیت
17

اقتصادی ،اجتماعی در تبیین اعتیاد پذیری

19

مقایسه کارکرد توجه پایدار در افراد وابسته به
متامفتامین ،هروئین و افراد عادی
مقایسه کارکرد توجه انتخابی در افراد وابسته به
متامفتامین ،هروئین و افراد عادی
ویژگی های جمعیت شناختی و موقعیت اجتماعی

20

ـ اقتصادی معتادین در مراکز اقامتی میان مدت
استان آذربایجان شرقی
تاریخچه مصرف مواد و اقدامات درمانی در

21

معتادین مراکز اقامتی میان مدت استان
آذربایجان شرقی
رابطه رفتار شهروندی سازمانی و صفات شخصیتی

22

در میان پرستاران با نقش واسطه ای همدلی
بالینی

23

مدل پنج عاملی در تبیین ارتباط بین شخصیت و
همدلی پرستاران

سال هشتم ،شماره ( 4پیاپی ،)32
زمستان 1393

علمی ـ پژوهشی

سال نهم ،شماره سی و چهارم،
تابستان 1394

اعتیاد پژوهی

علمی ـ پژوهشی

در دست داوری

سالمت اجتماعی

علمی ـ پژوهشی

در دست داوری

مطالعات امنیت
اجتماعی

علمی ـ پژوهشی

اعتیاد پژوهی

جوانان
18
















مطالعات امنیت
اجتماعی
مجله دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه
مجله دانشگاه علوم
پزشکی گیالن

علمی ـ پژوهشی

علمی ـ پژوهشی

علمی ـ پژوهشی

ارسال به مجله

ارسال به مجله

ارسال به مجله

ویرایش نهایی

نقش واسطه ای نیازهای بنیادین روانشناختی در
24

3

تبیین آسیب پذیری نسبت به اعتیاد بر اساس
صفت فراخلقی و وضعیت اجتماعی – اقتصادی
دانشجویان

اعتیاد پژوهی

علمی ـ پژوهشی

ارسال به مجله
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تبیین روابط ساختاری محیط خانواده ،موقعیت
25

اجتماعی ـ اقتصادی ،هویت و شکاف نسلی با

علمی ـ پژوهشی

طب نظامی

ارسال به مجله

نشانگان برونی سازی و درونی سازی در نوجوانان
26

مقایسه ناگوییهیجانی در بین افراد مصروع
تونیک -کلونیک ،میوکلونیک جوانان و افراد سالم
تأثیر محرك استرسزا بر فشار خون و ضربان قلب

27

بیماران عروق کرونری در مقایسه با افراد سالم بر
اساس سطوح هیجانخواهی

28
29
30

تاثیر آموزش تنظیم عاطفه بر عواطف مثبت و
منفی زنان مبتال به اختالل مصرف مواد
تبیین میزان گرایش به مصرف مواد مخدر بر
اساس هوش معنوی و خردمندی در دانشجویان
تبیین اعتیادپذیری بر مبنای تجربه آزاردیدگی در
دوران کودکی و امنیت روانی در دانشجویان
مقایسه اختالل فزون کنشیجنسی و ابعاد آن در

31

بیماران مبتال به اختالل مصرف مواد و افرادی
عادی

32

33

The role of difficulties in emotion
regulation, psychological well-being
and socio-econamic status in
explaining dimensions of
hypersexuality in individuals with
substance use disorders
نقش دشواری در تنظیم هیجان بهعنوان متغیر
میانجی در تبیین رابطه کارکرد خانواده و ارضای
نیازهای بنیادین روانشناختی با اعتیاد پذیری
تبیین میزان پرخاشگری نوجوانان بر اساس

34

عملکرد خانواده ،کیفیت روابط بین فردی و
وضعیت اجتماعی -اقتصادی خانواده

4

مجله دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه

علمی ـ پژوهشی

پژوهش های نوین
روانشناختی

علمی ـ پژوهشی

دوره  ،10شماره  ،38تابستان
 ،1394صفحه 165-149

مجله دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه

علمی ـ پژوهشی

دوره  ،27شماره  ،10دی ،1395
صفحه 882-892

روانشناسی مثبت

علمی ـ پژوهشی

ارسال به مجله در تاریخ 95/7/20

فصلنامه روانشناسی
بالینی

علمی ـ پژوهشی

ارسال به مجله در تاریخ 95/9/28

مجله دانشگاه علوم
پزشکی گیالن

علمی ـ پژوهشی

دوره  ، 26شماره  ،8آبان 1394

ارسال به مجله در تاریخ 95/7/19

Archives of
Sexual
Behavior
)(ASEB

ISI

submitted to the journal in
2016/11/12

فصلنامه پژوهش
های نوین
روانشناختی

علمی ـ پژوهشی

ارسال به مجله در تاریخ 95/9/24

فصل نامه خانواده
و پژوهش

علمی ـ پژوهشی

در حال ارسال

نقش کارکرد خانواده و موقعیت اقتصادی-
35

اجتماعی با واسطه گری هوش معنوی در تبیین

روانشناسی و دین

علمی ـ پژوهشی

در حال ارسال

اعتیادپذیری دانشجویان
مقایسه ناگویی هیجانی در بین بیماران مصروع
36

تونیک کلونیک ،صرع میوکلونیک جوانان و افراد
سالم

مجله دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل

علمی ـ پژوهشی

اعمال اصالحات مورد نظر داوران

 -4مقاالت ارایه شده در کنفرانس ها
ردیف
1

عنوان

نام کنفرانس

نوع ارایه

Emotional and Behavioral Problems of Afghan
Refugee and War-Zone Adolescents

دومین کنگره پژوهش های روان شناسی
بالینی .ارایه به صورت پوستر

پوستر

تاریخ ارایه یا
پذیرش
87/11/29
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5

تبیین رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ابعاد

اولین کنفرانس ملی رفتار شهروندی
سازمانی .دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سخنرانی

 4فوریه 2009

پیش بینی موفقیت بوکسورها بر اساس پنج عامل

اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روان
شناسی ورزشی

پوستر

88/12/17

4

The Effects of Melodic and Non-melodic
Rhythms on Selective Attention

World Conference on
Psychology, Counselling and
Guidance Majesty Mirage
– Park Resort Hotel Antalya
Turkey. 21-25 April, 2010

سخنرانی

5

The Relationship between Empathy and
Personality Dimensions of Nurses

World Conference on
Psychology, Counselling and
Guidance Majesty Mirage
– Park Resort Hotel Antalya
21-25 April, 2010.Turkey

سخنرانی

 6ژانویه 2010

اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های
اجتماعی  /دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران

پوستر و
چاپ در
کتاب

 20و  21خرداد
1393

اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های
اجتماعی  /دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران

پوستر و
چاپ در
کتاب

 20و  21خرداد
1393

هفتمین همایش سراسری بهداشت روانی
دانشجویان /دانشگاه صنعتی اصفهان

پوستر و
چاپ در
کتاب

 22و 21
اردیبهشت 1393

کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

پوستر و
چاپ در
کتاب

93/6/6

10

The Role of Emotional Intelligence and
Socio-economic Status in Explanation of
Vulnerability to Addiction

The 8 th International
Congress on Addiction
Science

پوستر و
چاپ در
کتاب

93/9/12

11

Comparison of Executive Function in
Methamphetamine Dependent Individuals
and Normal People

The 8 th International
Congress on Addiction
Science

پوستر و
چاپ در
کتاب

93/9/12

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در
علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات
اجتماعی و فرهنگی -

پوستر و
چاپ در
کتاب

1394

2
3

6

7

8

9

12

شخصیت در بین کارکنان دانشگاه تهران.
بزرگ شخصیتی.

نقش عملکرد خانواده و شکاف بین نسلی در تبیین
میزان آسیب پذیری افراد در مقابل اعتیاد
نقش عملکرد خانواده و راهبردهای تنظیم هیجان در
تبیین میزان آسیب پذیری افراد در مقابل اعتیاد
ارتباط رضایت مندی از نیازهای اساسی روانشناختی
با آسیب پذیری دانشجویان نسبت به اعتیاد
نقش صفات فراخلقی در ارضای نیازهای بنیادین روان
شناختی

نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در تبیین
کارکرد خانواده

 3ژانویه 2010

 -5طرح های پژوهشی پایان یافته
ردیف

عنوان
بررسی مقایسه ای راهبردهای خود تنظیمی و تأثیر

1

آموزش آن در حل مسائل ریاضی دانش آموزان متوسطه
استان آذربایجان شرقی.

گستره طرح

سازمان

وضعیت فعالیت

استان آذربایجان
شرقی

اداره کل آموزش و
پرورش استان

پایان یافته به تاریخ
90/5/23

سوابق علمي ،پژوهشي و اجرایي بهزاد شالچي

2

بررسی آسیب های روانی و عوامل مؤثر بر آن در میان
کارکنان اجرایی نیروی انتظامی شهرستان تبریز

شهر تبریز

دفتر تحقیقات کاربردی
نیروی انتظامی استان

تبیین روابط ساختاری محیط خانواده ،موقعیت اجتماعی ـ
اقتصادی ،هویت و شکاف نسلی با نشانگان برونی سازی و
3

درونی سازی در نوجوانان خانوادههای کارکنان سپاه :ارایه

استان تهران

یک مدل آسیب پذیری با تأکید بر عوامل اجتماعی و

دانشگاه علوم پزشکی
بقیه اهلل

خانوادگی.
میزان اختالالت عاطفی ـ رفتاری و ارتباط آن با مهارت
4

های اجتماعی در میان نوجوانان عادی و تحت سرپرستی
بهزیستی استان آذربایجان شرقی.
بررسی مشکالت افراد ترخیص از مراکز ترك اعتیاد استان

5

آذربایجان شرقی و عوامل مؤثر بر عود مجدد مصرف در
میان آنها

6

رابطه رفتار شهروندی سازمانی و صفات شخصیتی در میان
پرستاران با نقش واسطه ای همدلی بالینی
شیوع همسرآزاری و انواع آن در بین همسران معتادین و

7

ارتباط آن با نوع مصرف مواد در بین معتادین استان
آذربایجان شرقی

8

9

نوجوانان

در انتظار پذیرش
مقاله

استان آذربایجان
شرقی

ادراه کل بهزیستی استان
آذربایجان شرقی

استان آذربایجان
شرقی

دبیرخانه شورای
هماهنگی ستاد مبارزه
با مواد مخدر

پایان یافته به تاریخ
94/8/29

استان آذربایجان
شرقی

دانشگاه شهید مدنی

در مرحله تدوین
گزارش نهایی

استان آذربایجان
شرقی

ادراه کل بهزیستی استان
آذربایجان شرقی

ارایه شده به بهزیستی
استان

شهر تبریز

اداره کل بهداشت استان
آذربایجان شرقی

در حال اجرا

شهر تبریز

اداره کل امور اجتماعی و
فرهنگی استانداری
آذربایجان شرقی

تبریز
مطالعه پدیدارشناسی اعتیاد به فضای سایبری از منظر

پایان یافته به تاریخ
90/10/20

پایان یافته به تاریخ
94/12/20

اثر بخشی مداخالت روانی اجتماعی بر کاهش آسیبهای
اجتماعی شایع در منطقهی حاشیهنشین آخماقیه شهر
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اتمام یافته

 -6ترجمه کتاب
ردیف
1

عنوان
Models of Psychopathology

مدل های آسیب شناسی روانی

نویسندگان
Dilys Davies & Dinesh Bhugra

وضعیت فعالیت
تاریخ انتشار1391 :
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران

 -7سابقه تدریس
بیش از  9سال تدریس (از سال )86در دانشگاههای معتبر استان ( دانشگاه های تبریز ،شهید مدنی،
پیام نور ،آزاد) در مقاطع مختلف روانشناسی ( از کارشناسی تا دکترای تخصصی)
 -8توانایی های پژوهشی و آماری

سوابق علمي ،پژوهشي و اجرایي بهزاد شالچي

ردیف

عنوان

1

تسلط به فنون پیشرفته تحقیق و مدیریت پروژه های پژوهشی.

2

بررسی روایی و اعتبار آزمون ها.

3

ساخت و هنجاریابی آزمون ها.

4

برگزاری کالس های آمار و روش تحقیق در سطوح مقدماتی و پیشرفته.

5

برگزاری کارگاههای مختلف در خصوص مهارت های زندگی ،خانواده ،اعتیاد ،روش تحقیق ،آمار و .Spss

 -9توانایی های تخصصی رایانه ای
ردیف

عنوان

1

طراحی نرم افزار تکلیف دوگانه جهت بررسی توجه توزیعی در مطالعات شناختی.

2

تسلط کافی بر نرم افزارهای آماری از جمله تسلط کامل بر نرم افزار Spssو لیزرل.

3

تسلط کافی بر بسته نرم افزاری  Microsoft Officeشامل .Powerpoint ،excel ،word

 -10اجرای کارگاه
ردیف

عنوان

1

کارگاه های آموزش مهارت های زندگی در دانشگاه تبریز

2

کارگاه های آموزش تحکیم خانواده در سازمان تبلیغات اسالمی

3

کارگاه آموزش سبک های فرزندپروری برای کارشناسان اداره کل بهداشت و درمان استان

4

کارگاه های آموزش روش تحقیق در دانشگاه علمی ـ کاربردی بهزیستی تبریز

5

کارگاه های آموزش مهارت های زندگی دانشجویی در دانشگاه تبریز

6

کارگاه سنجش هوش در دانشگاه علمی ـ کاربردی بهزیستی تبریز

7

کارگاه های آموزش نرم افزار Spssدر دانشگاه علمی ـ کاربردی بهزیستی تبریز

8

کارگاه های آموزش نرم افزار Spssدر دانشگاه علمی ـ کاربردی بهزیستی تبریز برای کارشناسان

9

کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه مشاوران و مربیان مدارس در دانشگاه تبریز

10

کارگاه اصول مشاوره با کودك و نوجوان برای کارشناسان بهداشت مدارس اداره کل بهداشت و درمان استان

11

کارگاه مدیریت خشم برای کارشناسان اداره کل بهداشت و درمان استان

12

کارگاه مدیریت خشم برای کارشناسان اداره بهداشت و درمان آذرشهر

13

کارگاه مدیریت خشم برای کارشناسان مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان

14

کارگاه مدیریت خشم برای کارشناسان خانه های سالمت شهرداری تبریز

15

کارگاه مدیریت استرس برای کارشناسان مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان

16

کارگاه مداخله در فرآیند طالق با تأکید بر اعتیاد برای مشاوران بهزیستی

17

کارگاه مداخله در فرآیند طالق با تاکید بر مهارت های ارتباطی زوجین برای مشاوران بهزیستی

18

کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه کارشناسان در دانشگاه تبریز
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سوابق علمي ،پژوهشي و اجرایي بهزاد شالچي

 -11برخی از دوره های گذرانده شده
ردیف

عنوان
















1

کارگاه ملی ترب یت مدرس در نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان (طرح نماد)

2

سومین کارگاه ملی تربیت مدرس مداخله در فرآیند طالق با موضوع اعتیاد در استان فارس

3

سومین کارگاه ملی تربیت مدرس مداخله در فرآیند طالق با موضوع مهارت های ارتباطی زوجین در استان فارس

4

کارگاه استانی تربیت مدرس مداخله در فرآیند طالق با موضوع اختالالت روانی

5

کارگاه استانی تربیت مدرس مداخله در فرآیند طالق با موضوع خیانت زناشویی

6

کارگاه استانی تربیت مدرس مداخله در فرآیند طالق با موضوع خشونت خانگی

7

کارگاه استانی تربیت مدرس مداخله در فرآیند طالق با موضوع اختالالت جنسی

8

کارگاه آموزشی «پدافند غیرعامل ،حوزه تهدیدات الکترومغناطیس»

9

کارگاه آموزشی مدل یابی معادالت ساختاری در تهران

 -12داوری مجالت
ردیف

مجله

درجه

1

دو فصلنامه روانشناسی معاصر

علمی ـ پژوهشی

2

فصلنامه تعلیم و تربیت

علمی ـ پژوهشی

3

فصلنامه خانواده و پژوهش

علمی ـ پژوهشی

4

روانشناسی بالینی کودك و نوجوان

علمی ـ پژوهشی

8

