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سوابق علمی ،پژوهشی و اجرایی
اطالعات فردی
نام ونام خانوادگی  :حسن یعقوبی
وضعیت شغلی :هیات علمی رسمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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سوابق علمی
-1کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه عالمه طباطبایی
 -2کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران
 -3دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی

سوابق اجرایی
 -1رییس نظارت و ارشیابی دانشگاه
 -2مدیرگروه روان شناسی
 -3مسول دفتر مشاوره وزارت علوم وفن آوری
 -4عضو کار گروه امور شاهد
 -5عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه
 -6نماینده ریاست دانشگاه درصالحیت های عمومی
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مقاالت ارایه شده درکنفرانس ها
 .1قناعت وصرفه جویی ضرورتی برای جهاداقتصادی درجامعه اسالمی/درسمینارملی سفینه النجاه عصر؛حسن یعقوبی
وعلی محمدزاده.برگزارشده دردانشگاه تربیت معلم آذربایجان(ایران-تبریز؛90/8/8الی.)90//8/8
.2
 .2تاثیرمنبع کنترل وجنسیت برسخت رویی(تحمل عامل فشارزا)/درکنگره ملی روان شناسی بالینی ایران؛ حسن صبوری مقدم
وحسن یعقوبی.برگزارشده دردانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی(ایران-تهران؛81/2/24الی.)81/2/25
 .3راهبردهای پیشگیری ازوابستگی به موادوداروها/درهمایش ملی استان سالم؛حسن یعقوبی .برگزارشده دراداره کل فرهنگ
وارشاد اسالمی استان کردستان(ایران-شهرکرد؛81/12/10الی.)81/12/10
 .4امانتداری ونرم خویی ازعوامل زمینه سازتربیت اسالمی/درهمایش ملی سفینه النجاه عصر؛حسن یعقوبی-علی
محمدزاده.برگزار شده دردانشگاه تربیت معلم آذربایجان(ایران-تبریز؛89/8/11الی.)89/8/11
 .5تعلیم وتربیت ازدیدگاه امام خمینی(ره) باتاکیدبرروان شناسی خانواده/درهمایش ملی سفینه النجاه عصر؛حسن یعقوبی-علی
محمدزاده.برگزارشده دردانشگاه تربیت معلم آذربایجان(ایران-تبریز؛89/8/11الی.)89/8/11
 .6ساخت مقدماتی آزمون سنجش رفتارمذهبی/درهمایش ملی مبانی نظری وروان سنجی مقیاسهای دینی؛حسن
یعقوبی.برگزارشده درموسسه پژوهشی حوزه ودانشگاه(ایران-تهران؛82/12/11الی.)82/12/11
 .7خانواده شهداازمنظرامام(ره)/درهمایش ملی امام ره تربیت خانواده؛ حسن یعقوبی.برگزارشده دردانشگاه تربیت معلم
تبریز(ایران-تبریز؛78/2/11الی.)78/2/11
 .8اثربخشی آموزش عفووبخشایش برکاهش میزان اضطراب دردانشجویان خوابگاهی/درهمایش ملی وکشوری قرآن وطب؛حسن
یعقوبی.برگزارشده دردانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی( ایران-یزد؛88/2/16الی.)88/2/18
 .9اثرات پنهان وناآشکاراختالفات زناشویی/درپنجمین همایش ملی مشاوره اسالمی؛حسن یعقوبی.برگزارشده درموسسه
مطالعاتی مشاوره اسالمی(ایران-تهران؛80/3/11الی.)80/3/11
 .10ارتباط زبان ومغزورفتار/دراولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور؛حسن یقوبی -نصراهلل عرفانی.برگزارشده
دردانشگاه پیام نوراستان آذربایجان شرقی(ایران-تبریز؛89/2/23الی.)89/2/24
 .11بررسی ساختارارزشی دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکزهمدان/دراولین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور؛نصراهلل
عرفانی-حسن یعقوبی.برگزارشده دردانشگاه پیام نور استان آ.ش(ایران-تبریز؛89/2/22الی.)89/2/23
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 .12علل دروغ گویی وراهکارهای پیشگیری ودرمان آن باتاکید برآموزه های اسالم/درهمایش منطقه ای (محلی) دروغ؛حسن
یعقوبی.برگزارشده دردانشگاه پیام نورواحد میانه (ایران-تبریز؛88/7/22الی.)88/7/22
/***.13درسومین همایش ملی معلم ،تربیت وخالقیت؛حسن یعقوبی.برگزارشده درمرکزتربیت معلم عالمه طباطبایی(ایران-
اردبیل؛82/2/18الی)82/2/18
 -14مالحظاتی درزمینه اخالق پزشکی همایش بینالمللی سیره نبوی درطب
 -15رابرد های معنوی -مذهبی برای روان درمانی اولین همایش سالمت معنوی
 -16همایش ملی پرستاری ،روان شناسی  ،ارتقای سالمت ومحیط زیست سالم بررسی نقش واسطهای کمال گرایی در بروز
وگسترش بیماری های قلبی
 -17کنفرانس ملی روان شناسی وعلوم رفتاری هویت یابی درفضای مجازی باتاکید بر جایگاه خانواده
 -18کنفرانس روان شناسی نقش رسانه ها درکاهش تنش های ناشی از بحران
 -19همایش ملی سبک زندگی اسالمی جایگاه زنان دراسالم وسبک زندگی اسالمی
 -20سبک های فرز ند پروری ونقش آن درگرایش به اعتیاد اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار
 -21سبک های فرز ند پروری والدین ورفتارهای پر خطر فرزندان
 -22تاثیر عقب ماندگی ذهنی کودک بر بهداشت روانی خانواده
 -23مالحظات اخالقی درمشاوره باتاکید بر آموزه های اسالم
 -24نقش ویژگی های شخصیتی و محیط خانوادگی در اعتیاد به اینترنت فرزندان و تاثیر آن بر سالمت روان
 -25هویت یابی در فضای مجازی با تاکید بر جایگاه خانواده
 -26بررسی نقش واسطه کمال گرایی در بروز و گسترش بیماری های قلبی
 -27خشونت خانگی وآثارونتایج آن
 -28جایگاه زنان دراسالم وسبک زندگی اسالمی
 -29نقش رسانه ها در کاهش تنش های ناشی از بحران
 -30ویژگی های افراد دارای ناگویی هیجانی
 -31سبک های فرزند پروری ونقش آن درگرایش به اعتیاد
 -32سبک های فرز ند پروری والدین ورفتارهای پر خطر فرزندان
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 -33آسیب شناسی سبک زندگی مسلمان در موضوع طالق
 -34بررسی رابطه بین تیپ های شخصیت وانتخاب همسر در زندگی
 -35مالحظاتی درزمینه اخالق پزشکی
 -36راهبرد های معنوی -مذهبی برای روان درمانی
 -37بررسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی بر روی سالمت روانی ونقش میانجی حمایت اجتماعی
 -38آثار روان شناختی وجامعه شناختی حجاب وعفاف
 -39بررسی رابطه بین تیپ های شخصیت وانتخاب همسر در زندگی

 -40آسیب شناسی سبک زندگی مسلمان در موضوع طالق

 -41بررسی نقش کارکردهای اجرایی در کودکان با اختالالت یادگیری
 -42سبک زندگی فیسبوک ؛ بافتها  ،هویت ها و گفتمان ها

ترجمه ها:
 .1انگیزش درکالس درس/ترجمه حسن یعقوبی وایرج خوش خلق ( -.تبریز:دانشگاه تربیت معلم تبریز.)1377،
.2اضطراب وخودآگاهی/ترجمه حسن صبوری وحسن یعقوبی ( -.تبریز:زینب س)1381،
 .3خودکشی -آسیب شناسی روانی/ترجمه حسن صبوری وحسن یعقوبی ( -.تبریز:اختر)1381،
 .4طرح واره های شناختی وباورهای مرکزی درمشکالت روانشناختی/ترجمه حسن یعقوبی-رحیم یوسفی ومسعودقربانعلی
پور( -.تبریز :دانشگاه تربیت معلم آذربایجان)1390،

طرح تحقیقاتی مصوب:
 .1بررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه تجاب وعواطف آکسفورد-لیورپول/به تصویب
معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان؛.
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تصویب درتاریخ.89/2/11
 -2مطالعه فراوانی ،نگرش و همبسته های جمعیت شناختی و روان شناختی (ویژگی های بنیاادی شخصایت و سابک هاای دلبساتگی)
مرتبط با دوستی با جنس مخالف در دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تصویب درتاریخ اسفند91

- 3مقایسه کمال گرایی و ابعاد مثبت و منفی آن در افراد با صفات وسواسی جبری و ویژگی های اختالل خوردن باال
تصویب درتاریخ اسفند91

 - 4نقش جهت گیریهای مذهبی و صفات شخصیت درپیش بینی عالئم اختالالت شخصیت دردانشجویان

پایان نا مه های تحت راهنمایی ومشاوره:
 .1بررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه شخصیتی زاکرمن -کلمن/وحیده المعی(کارشناسی ارشد)؛رشته روان شناسی
عمومی( -.ایران -تبریز -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان).
تاریخ دفاعیه89/2/11:

استادراهنما:حسن یعقوبی

 .2مقایسه طر ح واره های ناسازگاراولیه وسبک های زندگی درافرادوابسته به موادوعادی/وحیده پورمحمد(کارشناسی
ارشد)؛رشته روانشناسی عمومی ( -.ایران – تبریز -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان).
تاریخ دفاعیه90/2/11:

استادراهنما:حسن یعقوبی

 .3بررسی ارتباط صفات شخصیت وسبک های دفاعی درافراد داوطلب جراحی زیبایی/عذرا محمدپناه(کارشناسی ارشد)؛رشته
روان شناسی عمومی ( -.ایران -تبریز -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان).
تاریخ دفاعیه89/2/11:

استادراهنما:حسن یعقوبی

 .4بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی،باورهای انگیزشی واستراتژیهای یادگیری باعملکردتحصیلی دانشجویان دانشگاه
تبریز/محسن خورشا(کارشناسی ارشد)؛رشته برنامه ریزی درسی( -.ایران -تبریز-دانشگاه آزاداسالمی واحدتبریز).
تاریخ دفاعیه89/8/11:

استادراهنما:اکبررضایی

مشاور:حسن یعقوبی
 .5بررسی شخصیت انسان وابعادآن ازدیدگاه قرآن/حمیدپارسایی(کارشناسی ارشد)؛رشته علوم قرآن وحدیث ( -.ایران – تبریز-
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان).
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تاریخ دفاعیه89/6/11:

استادراهنما:رقیه صادقی

مشاور:حسن یعقوبی
 .6رابطه همجوشی فکر-عمل باابعادسه گانه شخصیت اسکیزوتایپی/سعیده المعی(کارشناسی ارشد)؛ رشته روان شناسی
عمومی ( -.ایران – تبریز -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان) .تاریخ دفاعیه89/2/11:
استادراهنما:حسن یعقوبی
-7مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه وراهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتال به اختالل وسواس-جبری و افراد

عادی/سهیال طالع(کارشناسی ارشد)؛ رشته روان شناسی عمومی ( -.ایران – تبریز -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان).
استادراهنما:حسن یعقوبی
 -8بررسی برخی همبسته های مذهبی اضطراب مرگ در بین دانشجویان(کارشناسی ارشد)؛ رشته روان شناسی عمومی ( -.ایران –
تبریز -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان).
استادراهنما:حسن یعقوبی
 -9راهکارههای قرآنی و روایی درسالمت(کارشناسی ارشد)؛ رشته علوم قرآن وحدیث ( -.ایران – تبریز -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان).
استاد مشاور:حسن یعقوبی
 -10مقایسه صفات شخصیت وسبکهای هویت دردانش آموزان با سالمت روانی باال وپایین روان(کارشناسی ارشد)؛ رشته روان شناسی
عمومی ( -.ایران – تبریز -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان).
استادراهنما:حسن یعقوبی
 -11مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه وراهبردهای تنظیم شناختی هیجان وسیستم های مغزی-رفتاری در اقدام کنندگان به
خود کشی وافراد عادی ایران – تبریز -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
استادراهنما:حسن یعقوبی
 -12برزسی اثر بخشی آموزش روشهای بهبود روابط مادر –کودک درتغییز شیوه های فرزند پروری وکاهش کودک آزاری
استادراهنما:حسن یعقوبی
 -13بررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه طرحواره در دانش آموزان دوره راهنمایی
استادمشاور :حسن یعقوبی
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