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 سوابق تحصیلی

 الف( تحصیالت عالیه

 

 رشته تحصیلی
گرایش رشته 

 تحصیلی
 دانشگاه محل تحصیل درجه علمی

شهر محل 

 تحصیل

کشور 

محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت از 

 تحصیل

 1731شهریور  ایران مشهد مشهد یدانشگاه فردوس کارشناسی بالینی روانشناسی

 کارشناسی ارشد تربیتی روانشناسی
واحد  یدانشگاه آزاد اسالم

 یسار
  1738شهریور  رانیا ساری

 دکتری تخصصی تربیتی روانشناسی
واحد  یانشگاه آزاد اسالمد

 تهران قاتیعلوم و تحق
 1732شهریور  رانیا تهران

 

 
 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصيل

 
 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

 در دختران نوجوان یجنس تیو هو یدلبستگ یسبکها نیرابطه ب
 کارشناسی

 دکتر نادر باقری

در  یبه زندگ دیو ام یتیشخص یها یژگیبا و یهوش معنو نیطه براب

 انیدانشجو
 کارشناسی ارشد

 دکتر بهرام میرزاییان

و  یو قصه درمان نیبه والد یرفتار تیریآموزش مد یاثربخش سهیمقا

 ADHDبه کوکان بر کاهش عالئم اختالل  یا انهیرا یشناخت یبازتوان

 یساله شهرستان سار 18تا   3 کودک در دانش آموزان-والد یدگیو تن

 دکتری تخصصی
 دکتر هادی بهرامی

 
 

 

 

 

 ایموقعیت های شغلی و حرفه

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی : 
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موسسه محل 

 تدریس

مقطعععععع 

 تحصیلی

نعععععوع 

 فعالیت
 عنوان درس نوع درس

تعععععععداد 

 دانشجویان

کل ساعات 

تعععدریس 

 شده

سععععععال 

 تدریس
 نیمسال

دانشعععگاه دزاد 

د واحعع یاسعع م

 یسار

کارشناسعععی  

کارشناسعععی 

ارشد  دکتری 

 تخصصی

عضو هیات 

علمععععی و 

 مدرس

 تخصصی

 یروشها-احساس و ادراک یسروانشنا

 یروانشناسع  -یتیدر علوم ترب یدمار

 -یتع یترب یروانشناس -شرفتهیرشد پ

 -یریادگیع  یروانشناس -قیروش تحق

 -تفکر و زبعان  -روانشناسی شناختی

 بیدسعع -ینیبععال یاصعول روانشناسعع 

  -یشعناخت  یدزمونها -یروان یاسشن

در  زشیععانگ -یریادگیععاخععت  ت 

 -یدرونع  زشیع انگ -شدموزش و پرور

 -یمتون روانشناس -جانیو ه زشیانگ

رفتعار   -و اص ح رفتار رییتغ یروشها

هعوش و   -یبهداشعت روانع   -یدرمان

 و... استعداد

 اول و دوم تا کنون 0931  

دانشعععگاه دزاد 

واحععد  یاسعع م

 اتقیعلوم و تحق

 یمازندران  سار

 یکارشناسععع

 ارشد

 تخصصی مدرس

 -ینیبال یاصول روانشناس

  -یروان یشناس بیدس 

 -یریادگی یروانشاس

 یریادگی یها هینظر

91 

91 

91 

93 

 

تعععععا  0939

0933 

 اول و دوم

موسسعععععععه 

 یرانتفععععاعیغ

 مازندران بیاد

کارشناسععی و 

کارشناسعععی 

 ارشد

 تخصصی مدرس

 یروانشناسعع -یتععیترب یروانشناسعع

 زشیانگ -یمتون روانشناس -یریدگای

اخعت  ت   -قتحقیع  روش – جانیو ه

و اصع ح   رییع تغ یروشعها  -یریادگی

 -یانفععراد یرفتععار  پعع وهش عملعع 

در  یکععارورز -رشععد  یروانشناسعع

 یورزش یروانشناس

 اول و دوم تا کنون 0930  01تا  03
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 ب( پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

 

 حنوع فعالیت در طر عنوان طرح
ساعات فعالیت در 

 طرح

موسسه محل 

 پژوهش

وضعیت 

 فعلی طرح

طول مدت 

 طرح

سنجش میزان سالمت معنوی 

دانش آموزان مدارس سمپاد و 

ئه راهکارهای مداخله ای بر ارا

 اساس مولفه های هوش معنوی

  همکار

اداره کل 

آموزش و 

 پرورش استان

 مازندران

 ماه 3 تکمیل شده

 

 
 تی شده یا مشاوره شدهج( پایان نامه های سرپرس

 عنوان پایان نامه
دوره تحصیلی 

 ارائه پایان نامه

محل انجام پایان 

 نامه

سمت 

در پایان 

 نامه

تاریخ دفاع 

از پایان 

 نامه

سالمت  و یزندگ تیفیک یرو نارانان بر یگروه جلسات ریتاث

 گمنام شهرستان بابلسرخانواده معتادان  یروان

 کارشناسی ارشد

 یروانشناسی عموم
 راهنما دانشگاه آزاد ساری

شهریور 
1737 

رابطه ادراک خداوند، نگرش به ارتباط قبل از ازدواج و تعارضات 

 انیدانشجو یزناشوئ

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 راهنما یدانشگاه آزاد سار

شهریور 
1737 

حل تعارض بر کاهش تعارضات  یمهارت ها رآموزشیتاث

و  یدر مراکز خدمات روانشناخت نیو سالمت روان زوج ییزناشو

 مشاوره شهرستان قائمشهر

 ارشد یکارشناس

 روانشناسی عمومی
شهریور  راهنما یدانشگاه آزاد سار

1737 

 هیخوردن و نما یاسناد، سبک ها یسبک ها یا سهیمقا یبررس

 یو عاد رندهیگ میدر افراد رژ یتوده بدن

 

 ارشد یکارشناس

 روانشناسی بالینی

شهریور  راهنما ید ساردانشگاه آزا
1737 

در افراد  یمقابله ا یو سبک ها یدفاع یها سمیمکان سهیمقا

 یوابسته به مواد و افراد عاد

ارشد  یکارشناس

 یعموم یروانشناس
شهریور  71 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1737 

و  نیبه والد یدلبستگ تیفیو ک تیهو یسبک ها یرابطه 

چهارم  ی هیدانش آموزان پا یعاجتما یهمساالن با خودکارآمد

 متوسطه شهرستان رودسر

ارشد  یکارشناس

 یعموم یروانشناس
بهمن  راهنما یدانشگاه آزاد سار

1737 
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زبان  زشیو انگ یریادگیو سبک  یدرون زشیانگ نیرابطه ب

 در دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان قائم شهر یسیانگل

 ارشد یکارشناس

 روانشناسی تربیتی
 راهنما یآزاد سار دانشگاه

بهمن 
1737 

سالمت  با سالمت روان و نیوالد یسبک فرزند پرور نیرابطه ب

 استان گلستان یدختران نوجوان بزهکار در زندان ها یمعنو

 ارشد یکارشناس

 بالینیروانشناسی 
 راهنما یدانشگاه آزاد سار

بهمن 
1737 

دانش  یو خود تاب آور ی, سالمت معنویشیمثبت اند سهیمقا

دخترانه  یرستانهایدب ریمعارف با سا رستانیآموزان دب

  1737در سال  یشهرستان سار

 ارشد یکارشناس

 روانشناسی تربیتی
 راهنما یدانشگاه آزاد سار

بهمن 
1737 

و سالمت روان در  یاجتماع یو سازگار یشیمثبت اند سهیمقا

دخترانه شهرستان  یرستانهایدانش آموزان تک والد و دو والد دب

 37-34 یلیادکوه در سال تحصسو

ارشد  یکارشناس

 یعموم یروانشناس
بهمن  مشاور یدانشگاه آزاد سار

1737 

 یو سبک ها یبا خودکارآمد یخواه جانیه نیرابطه ب

 هیناح یدولت ییدر دانش آموزان دختر دوره راهنما یریادگی

 یسار کی

ارشد  یکارشناس

 ینیبال یروانشناس
من به مشاور یدانشگاه آزاد سار

1737 

بر حضور ذهن بر اضطراب،  یمبتن یآموزش درمان شناخت ریتاث

 سیاسکلروز پلیمبتال به مولت مارانیب یو خستگ ینشخوار فکر

ارشد  یکارشناس

 ینیبال یروانشناس
بهمن  مشاور یدانشگاه آزاد سار

1737 

و  یاجتماع یروان یفشارزاها ،یشادکام یا سهیمقا یبررس

 ریزنان سرپرست خانوار و زنان غ انیم یمقابله ا یراهبردها

 سرپرست

 ارشد یکارشناس

 روانشناسی تربیتی
بهمن  مشاور یدانشگاه آزاد سار

1737 

با عشق  یریپذ سکیو ر یخواه جانیه نیرابطه ب یبررس

دانشگاه آزاد  یمتاهل دانشکده فن انیدانشجو نیدر ب یمثلث

  یشهرستان سار

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
شهریور  راهنما ینشگاه آزاد ساردا

1734 

و  یسرطان مارانیب نیدر ب یو افسردگ یافکار خودکش سهیمقا

 یشهرستان سار یافراد عاد

 

ارشد  یکارشناس

 ینیبال یروانشناس
 وریشهر راهنما یدانشگاه آزاد سار

1734 

 تیفیبا اختالالت خواب وک یشغل یرابطه عوامل استرس زا

 ی)ره( سار ینیامام خم یدرمان یموزشپرستاران مرکز آ یزندگ

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 وریشهر راهنما یدانشگاه آزاد سار

1734 

 یتفکر مفهوم یندهایو فرآ یاختالل رفتار یا سهیمقا یبررس

با  یریادگی یو ناتوان یفعال شیکودکان مبتال به اختالل ب در

  کودکان بهنجار

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 وریشهر راهنما یدانشگاه آزاد سار

1734 

 یو رفتار بهداشت یبه زندگ دی، ام یشیمثبت اند نیرابطه ب

 یارشد دانشگاه آزاد سار یکارشناس انیدانشجو

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 وریشهر مشاور یدانشگاه آزاد سار

1734 

در  و ابراز وجود یسبک زندگ ،یخود ادراک یا سهیمقا یبررس

 بزرگسال یناشنوا و عاد نا،یافراد ناب

ارشد  یکارشناس

 یعموم یروانشناس
 وریشهر مشاور یدانشگاه آزاد سار

1734 

و سالمت روان در  ینشاط اجتماع ،یاجتماع تیحما نیرابطه ب

دانشگاه علوم  یآموزمقطع کار یعموم یپزشک انیدانشجو

ارشد  یکارشناس

 ینیبال یسروانشنا
 وریشهر مشاور یدانشگاه آزاد سار

1734 
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 1737-1734مازندران  یپزشک

 ی، مهارت هایخلق ییناگو ،یشناخت یها فیتحر نیابطه بر

  یدانشگاه آزاد سار انیدر دانشجو یو اضطراب اجتماع یارتباط

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 آذر 1 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1734 

در  یاجتماع یل خواب، انزوااختال نترنت،یبه ا ادیاعت نیرابطه ب

 ربهنمی شهرستان اول متوسطه دختر آموزان دانش

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 آذر 13 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1734 

با  یو فرانگران ی، نشخوار فکریفیعدم تحمل بالتکل نیرابطه ب

 بهشهر یها رستانیدانش آموزان دختر دب یاهمال کار

 ارشد یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
دی  1 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1734 

دانش  یلیو افت تحص امکیبه پ ادیاعت ،یرشد اخالق نیرابطه ب

  قطع متوسطه دوم شهرستان بهشهرآموزان م

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
بهمن  17 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1734 

تالل خوردن در دانش اخ تن و ریتصو ،یمنف ندیرابطه افکارخودآ

 یشهر سار رستانیموزان دختر مقطع دبآ

ارشد  یکارشناس

 یعموم یروانشناس
بهمن  14 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1734 

و  یاجتماع یسازگار زانیبا م یفراشناخت یرابطه راهبردها

 یاضطراب در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سار

ارشد  یکارشناس

 یعموم یروانشناس
آذر  22 مشاور یشگاه آزاد ساردان

1734 

خواب و افکار  تیفی، کخوردن تیفیبر ک MBCTدرمان  ریتاث

 یگوارش مارانیب یمنف ندیخود آ

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
بهمن  11 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1734 

تاب  ،یاجتماع یبر سازگار یرفتار یدرمان شناخت یبخشاثر

 یحرکت -یجسم یها بیآس یراد دارااف یو خودکارآمد یآور

ارشد  یکارشناس

 ینیبال یروانشناس
بهمن  11 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1734 

ادراک  بر هوشبهر، یرانیکودک ا یبالندگ یمحتوا یاثربخش

 بابل یدبستان شینوآموزان پ یداریوحافظه د یدارید

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
بهمن  13 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1734 

 یو خود ناتوان ساز ینید تیو هو یهوش اخالق نیرابطه ب

 یشهر سار 2 هیناح دانش آموزان مقطع متوسطه دوم یلیتحص

ارشد  یکارشناس

 ینیبال یروانشناس
بهمن  28 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1734 

 ییبر کمرو (ی)نقاش یو هنردرمان یقصه درمان یاثربخش سهیمقا

 یشرق یبندپ ییآموزان مقطع ابتدادانش  یو تکانشگر

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 راهنما یدانشگاه آزاد سار

23 
اردیبهشت 

1732 
 یفراشناخت یروش فرنالد و آموزش راهبردها یاثربخش سهیمقا

پردازش و حافظه فعال  سرعت ،یادراک استدالل ،یبر فهم کالم

 یشهر سار یریادگی یناتوان یکودکان دارا

ارشد  یناسکارش

 یتیترب یروانشناس
تیر  17 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1732 

 یسازگار ،یرفتار متقابل بر فرانگران لیآموزش تحل یاثربخش

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم انیو سالمت روان دانشجو یاجتماع

 یسار

ارشد  یکارشناس

 یعموم یروانشناس
 وریشهر 14 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1732 

 ییناگو ،یبر فرانگران یانسجام یدرمان خاطره پرداز یخشاثرب

ماه  78رزمندگان با حداقل  یفیو عدم تحمل بالتکل یخلق

 جبهه یسابقه 

ارشد  یکارشناس

 یعموم یروانشناس
 وریشهر 27 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1732 
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 یبر پرخاشگر یدرمان یو شن باز یقصه درمان یبخشاثر سهیمقا

 سال بابل 3تا  4کودکان  ییو اضطراب جدا

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 وریشهر 27 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1732 

پاسخ و مشکالت  یرفتار بر بازدار یکاربرد لیتحل یاثربخش

 یفعال شیاختالل نقص توجه/ب یکودکان دارا یجانیه

ارشد  یکارشناس

 ینیبال یروانشناس
 وریرشه 27 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1732 

بر اختالالت  یدرمان یشن باز وهیبه ش یهنر درمان یاثر بخش

 کودکان یارتباط یو مهارتها یجانیمشکالت ه ،یرفتار

ارشد  یکارشناس

 یعموم یروانشناس
 وریشهر 23 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1732 

 ،یلیتحص یبر خودناتوان ساز یآموزش مهارت خودآگاه ریتاث

دانش آموزان دختردوره  تیهو یبک هاو س یلیتحص یفرسودگ

 یدوم متوسطه شهرستان سار

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
تیر  22 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1732 

 یو سرسخت یخودکارآمد بر زشیانگ تیریآموزش مد یبخشاثر

دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان  یروان شناخت

 یسار

ارشد  یکارشناس

 میعمو یروانشناس
تیر  23 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1732 

بر رفتار پرخاشگرانه  یبر ذهن آگاه یمبتن یدرمان شناخت ریتاث

برق  میس نیسارق یدفاع یزمهایناکار آمد و مکان ینگرشها

 باریشهرستان جو

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
مرداد  71 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1732 

 و یورز جرات ،یخودکارآمد برآموزش حل مسئله  ریتاث

دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان  یلیتحص یفرسودگ

 بابل

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 وریشهر 14 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1732 

 و تعهد در زوجها بر رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش

 نگرش به طالق و یجنس سالمت ت،یمیصم

ارشد  یکارشناس

 ینیبال یاسروانشن
 وریشهر 11 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1732 

بر تحول خودپنداشت و خود  یمنف جاناتیه تیریمد یاثر بخش

و نشانگان استرس دانش آموزان مقطع متوسطه  یناتوان ساز

 اول

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
بهمن  13 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1732 

و نگرش به  ییزناشو تیرضابا  یرابطه سبک دلبستگ یبررس

متاهل  انیدر دانشجو یعاطف یریباجگ یگر یانجیطالق با م

 یدانشگاه آزاد سار

ارشد  یکارشناس

 بالینی یروانشناس
بهمن  21 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1732 

آموزش مهارت کنترل خشم بر سالمت روان و  یبخشاثر

 یاردانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر س یشادکام

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
بهمن  23 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1732 

با  یناکارآمد و نگرش مذهب ینگرشها ،یرابطه ذهن آگاه

 انیدر دانشجو ادیبه اعت یآمادگ

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
بهمن  23 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1732 

 زهیه با استرس با انگمقابل یو راهبردها یرابطه هوش اخالق

 یو عملکرد ورزشکاران شهرستان سار یروزیپ

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
بهمن  23 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1732 

با استرس  یبدن ریو تصو ینید شیگرا نیرابطه ب یبررس

 یباردار

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
 ید 23 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1732 
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 تیو رضا یروانشناخت یسرسخت ،تیمیصم نیرابطه ب یبررس

متاهل  انیدانشجو ییزناشو یتمندیرضا زانیبا م یجنس

 یواحد سار یدانشگاه آزاداسالم

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
بهمن  12 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1732 

 یامدبر خودکار یبر ذهن آگاه یمبتن یاثر شناخت درمان

کودکان کم توان  یمادران دارا ییتنها و احساس یشادکام

 یذهن

ارشد  یکارشناس

 ینیبال یروانشناس
بهمن  13 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1732 

 ییو تعهد بر کمال گرا رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش

دانش آموزان  یلیو تعهد تحص یلیتحص جاناتیه ،یلیتحص

 دختر دوره متوسطه شهرستان قائمشهر

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 اسالمی

خرداد  3 راهنما یدانشگاه آزاد سار
1731 

در  یلیتحص ییبا کمال گرا یرابطه خودپنداره و تاب آور

 یدانشگاه آزاد سار انیدانشجو

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
خرداد  3 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1731 

ه و با مدرس وندیبا پ ییو کمال گرا یزشیانگ یرابطه باورها

دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر  لیاز تحص تیرضا زانیم

 بابل

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
تیر  28 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1731 

 یفرزندپرور یآموزش خانواده بر سبکها یکالس ها یبخشاثر

فرزند در دانش آموزان -والد یدگیو تن یکار آمد خود ن،یوالد

 هشهرشهرستان ب ییابتدا

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
تیر  22 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1731 

 یبر سرسخت یمعنو کردیبا رو یزندگ یمهارتها یاثربخش

 دانش آموزان یاز زندگ یتمندیرضا و ینید تیهو ،یروانشناخت

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 اسالمی

تیر  23 راهنما یدانشگاه آزاد سار
1731 

بر  یمقابله با استرس و ذهن اگاه یموزش راهبردهاا یاثربخش

 هیدانش آموزان دختر پا یلیو عملکرد تحص یاجتماع یسازگار

 یشهرستان سار کی هیناح یدهم رشته انسان

ارشد  یکارشناس

 بالینی یروانشناس
تیر  28 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1731 

 یمهارتها-آموزش مهارت حل مساله بر عزت نفس ریتاث

 نترنتیبه ا نوجوانان معتاد ییو احساس تنها یماعاجت

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
تیر  23 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1731 

 یفرد نیو روابط ب ی، رشد اخالقتیبر خالق یتئاتر درمان ریتاث

 یمدارس سار ییدانش آموزان ششم ابتدا

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 شخصیت

 وریشهر 2 شاورم یدانشگاه آزاد سار
1731 

نوجوانان  یکامشاد و شرفتیپ زشیرابطه عملکرد خانواده با انگ

 یشهرستان سار

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
 وریشهر 27 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1731 

 جانیه ،یریبر خطرپذ یزندگ یآموزش مهارت ها یاثربخش

 به همساالن در نوجوانان یدلبستگ تیفیو ک یخواه

ارشد  یرشناسکا

 یروانشناس

 اسالمی

بهمن  7 راهنما یدانشگاه آزاد سار
1731 

رفتار متقابل بر احساس  لیتحل یآموزش گروه یبخشاثر

دانش آموزان  یروان یستیو بهز یارتباط یسبک ها ،ییتنها

 یدختر مقطع متوسطه دوم شهرستان سار

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 اسالمی

بهمن  7 راهنما یدانشگاه آزاد سار
1731 
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روان  یها هیو سرما تیمیترس از صم ،یدگیآزارد سهیمقا

 یبا دختران عاد یدر دختران نوجوان فرار یشناخت

ارشد  یکارشناس

 بالینی یروانشناس
بهمن  3 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1731 

 ،یبر افکار خودکش جانیه میبر تنظ یمداخله مبتن یاثربخش

در  جانیه یشناخت ینظم ده یو راهبرد ها یخلق ییناگو

 یخودجرح یهانوجوانان مبتال به رفتار

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 شخصیت

بهمن  18 راهنما یدانشگاه آزاد سار
1731 

 تیو وضع یبر اختالالت رفتار یدرمان یشن باز یبخشاثر

 ADHDکودکان  نیبه والد یدلبستگ

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 شخصیت

بهمن  18 راهنما یدانشگاه آزاد سار
1731 

 یخواب، اضطراب و انزوا تیفیک نترنت،یبه ا ادیرابطه اعت

 در دختران نوجوان متوسطه دوم یاجتماع

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
بهمن  7 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1731 

 زانیدر کاهش م ییفن خوگو بر یمبتن یدرمان شناخت ریتاث

کودکان  یالت رفتارعزت نفس و مشک ،یهراس اجتماع

 یشهرستان سار

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
 وریشهر 13 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1733 

اثربخشی آموزش بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 

 احساس تنهایی، درد مزمن و احساس بازنشستگی در سالمندان

ارشد  یکارشناس

 بالینی یروانشناس
 وریشهر 13 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1733 

در  یاجتماع تیحما استرس ادراک شده و ،یافسردگ سهیمقا

 موفق مانیو زنان با زا نیزنان دچارسقط جن

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 اسالمی

 وریشهر 28 راهنما یدانشگاه آزاد سار
1733 

 یبهنگام سنگ بنا ای مداخله یآموزش ی بسته یاثربخش

 شیکودکان پ ییاجرا یبر کارکردها خواندن و نوشتن و حساب

 شهرستان بابل یدبستان

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 وریشهر 21 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1733 

 یو تاب آور ییبر تعهد زناشو یگروه یدرمان تیواقع یاثربخش

 یمتاهل دانشگاه آزاد سار انیدانشجو

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
 وریشهر 21 راهنما یسار دانشگاه آزاد

1733 

و کاهش  یسالمت جنس زانیبر م یدرمان تیواقع یاثربخش

 یمتاهل دانشگاه آزاد سار انیاضطراب دانشجو

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 شخصیت

 وریشهر 22 راهنما یدانشگاه آزاد سار
1733 

و سبک  ییاجرا یهابر کارکرد یآموزش ذهن آگاه یبخشاثر

 شهرستان نکا ییآموزان پسر ابتدا دانش یریادگی یها

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 وریشهر 22 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1733 

و  یشیبا مهارت مثبت اند نیزوج یرابطه شادکام یبررس

دانشگاه آزاد  یرشته روانشناس انیدانشجو ییزناشو تیرضا

 یواحد سار یاسالم

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 اسالمی

 وریشهر 13 مشاور یشگاه آزاد ساردان
1733 

بر عزت نفس و اضطراب  یآموزش مهارت جرات ورز یاثربخش

 2 هیدانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه ناح یاجتماع

 یشهرستان سار

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
بهمن  2 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1733 
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و مهارت  یکانشگررهنمود بر توجه، ت یب یدرمان یباز یاثربخش

 ADHDدر کودکان  یاجتماع

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
بهمن  2 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1733 

و  وگای ناتیمثبت گرا، تمر یروان درمان یاثربخش سهیمقا

 یو ارزشمند یروان یتوانمند ،ییآن ها بر خودشکوفا بیترک

 زنان شهرستان چالوس یزندگ

ارشد  یکارشناس

 یشناسروان

 شخصیت

بهمن  3 راهنما یدانشگاه آزاد سار
1733 

 یبر افکار منف یبر ذهن آگاه یمبتن یدرمان شناخت یاثربخش

زنان  یاضطراب تیعمل و حساس-فکر  یختگیتکرارشونده،آم

 یعمل - یمبتال به اختالل وسواس فکر

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
بهمن  3 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1733 

با  یتیشخص یها یژگیو و یشیمثبت اند یروابط عل یبررس

 انیدر دانشجو یتاب آور یانجیبا نقش م ،ییزناشو یسازگار

 یواحد سار یمتاهل دانشگاه آزاد سالم

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 اسالمی

بهمن  3 راهنما یدانشگاه آزاد سار
1733 

 انتیخ با نگرش به ییو احساس تنها نترنتیبه ا ادیرابطه اعت

 متاهل انیدانشجو نیدر ب ییزناشو

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 ید 4 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1733 

مقایسه تاثیر آموزش بهداشت خواب با روش شناختی رفتاری بر 

 کیفیت خواب سالمندان مراجعه کننده به مراکز مراقبتی روزانه

ارشد  یکارشناس

پرستاری 

 سالمندی

دانشکده 

ستاری و مامایی پر

 نسیبه ساری

شهریور  مشاور
1733 

 دیام ،یرفتار-یمغز ستمیسبر  یصیآموزش فراتشخ یاثربخش

  سمیو افکار ناکارآمد مادران کودکان اوت یبه زندگ

ارشد  یکارشناس

 ینیبال یروانشناس
بهمن  3 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1733 

و  یاربر کاهش مشکالت رفت یزمیپنوتیدرمان ه یاثربخش

ه یناح یرانتفاعیغ ییدانش آموزان دختر مدارس ابتدا یاضطراب

  یک شهرستان ساری

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
بهمن  3 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1733 

بر  یو فراشناخت یشناخت یآموزش راهبردها یاثربخش یبررس

دانش آموزان پسر اول  یلیتحص شرفتیو حافظه و پ تیخالق

  شانیه شهرستان گممتوسط

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
بهمن  3 راهنما یدانشگاه آزاد سار

1733 

 یزندگ تیفیو ک یعشق، نگرش به روابط زناشوئ تیفیک سهیمقا

 یو عاد یزناشوئ انتیاز خ دهید بیدر زنان آس

ارشد  یکارشناس

 ینیبال یروانشناس
آبان  12 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1733 

با ابراز وجود  نترنتیبه ا ادی، اعت یرابطه اضطراب اجتماع یبررس

 یسار کی هینهم ناح هیدر دانش آموزان دختران پا

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 شخصیت

آبان  22 مشاور یدانشگاه آزاد سار
1733 

در دانش آموزان  یتوجه و همدل یذهن، نگهدار هینظر سهیمقا

 یمقابله ا یانبه اختالل نافرم رمبتالیمبتال و غ

ارشد  یکارشناس

 ینیبال یروانشناس
آبان  23 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1733 

با  یعشق ورز یو سبک ها ییزناشو یرابطه دلزدگ یبررس

 یینگرش به روابط فرازناشو

ارشد  یکارشناس

 یتیترب یروانشناس
 ید 13 مشاور یدانشگاه آزاد سار

1733 
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از  تیو رضا یبه زندگ دیبه خدا با ام یرابطه دلبستگ یبررس

 یسار هیقدس یو حرفه ا یدانشکده فن انیدر دانشجو یزندگ

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 اسالمی

بهمن  18 مشاور یدانشگاه آزاد سار
1733 

 یستیبا بهز یبه زندگ دیمنبع کنترل و ام نیرابطه ب

دو شهرستان  هیمعلمان دوره متوسطه ناح نیدر ب یروانشناخت

  یسار

ارشد  یناسکارش

 یروانشناس

 اسالمی

 مشاور یدانشگاه آزاد سار
71 

اردیبهشت 
1733 

مدل یابی روابط ساختاری نظریه ذهن و طرحواره های ناسازگار 

اولیه با درگیری تحصیلی با میانجی گری نقش سازگاری 

اجتماعی، احساس تعلق به مدرسه و پردازش هیجانی در دانش 

 آموزان تیزهوش

دکترای 

ی روانشناس

 تربیتی

 راهنما یدانشگاه آزاد سار
آذر  ۵

۸۹۳۱ 

اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر ترس از زایمان،خودکارآمدی 

 زایمان و نشاط ذهنی

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 اسالمی

 راهنما یدانشگاه آزاد سار
بهمن  ۸۱

۸۹۳۱ 

 تیو تعهد و واقع رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش سهیمقا

و  یروان یستیبهز ،یروانشناخت یریف پذبر انعطا یدرمان

 سمیکودکان اوت یمادران دارا یدواریام

ارشد  یکارشناس

 بالینی یروانشناس
 مشاور یدانشگاه آزاد سار

شهریور  ۸۱

۸۹۳۳ 

بر  یبر طرحواره درمان یمبتن یآموزش فرزندپرور یاثر بخش

و استرس  یفرزندپرور ی وهیناسازگار، ش یطرحواره ها

 یمقابله ا یفرزندان مبتال به اختالل نافرمان نیالددر و یوالدگر

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
 راهنما یدانشگاه آزاد سار

شهریور  ۸۸

۸۹۳۳ 

بر تعارض  یبر ذهن آگاه یمبتن یآموزش فرزندپرور یاثربخش

در  یو احساس گرفتار یوالدگر یفرزند، خوداثرمند-والد

 یمقابله ا ینافرمان کودک مبتال به اختالل یمادران دارا

ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
 راهنما یدانشگاه آزاد سار

شهریور  ۸۸

۸۹۳۳ 

و عالئم  یدواریبر اضطراب، ام یدرمان یشن باز یاثربخش

 یجبر-یوسواس در کودکان مبتال به اختالل وسواس
ارشد  یکارشناس

 عمومی یروانشناس
 راهنما یدانشگاه آزاد سار

شهریور  ۸۸

۸۹۳۳ 

بر عملکرد  یکالم یعصب یزیآموزش برنامه ر یاثربخش

 دختر انیدر دانشجو ییو کمرو یدادیپردازش پس رو ،یاجتماع

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 شخصیت

 راهنما یدانشگاه آزاد سار
شهریور  ۸۸

۸۹۳۳ 

و  رشیبر پذ یو درمان مبتن یدرمان تیواقع یاثربخش سهیمقا

و  یزندگ یگرش به معنان ،یوالدگر یمدآتعهد بر خودکار

اضطراب  یخانواده در زنان سرپرست خانوار با نشانه ها ندیفرا

 یاجتماع

دکترای 

 روانشناسی
 راهنما یدانشگاه آزاد سار

شهریور  ۵۵

۸۹۳۳ 

شده و  عیتسر یتجرب-یشیپو یدرمان روان یاثربخش سهیمقا

و  ییزناشو یاضطراب، سازگار زانیبر م مدار جانیدرمان ه

 سموسینیدر زنان مبتال به واژ یجنس یگزند تیفیک

دکترای 

 روانشناسی
 راهنما یدانشگاه آزاد سار

آبان  ۸۱ 

۸۹۳۳ 

روانی -بر اساس برنامه فلچر، روش عصبیمقایسه آموزش توجه 

دالکاتو و بازتوانی شناختی رایانه ای برکارکردهای اجرایی و 

 اجتناب شناختی در کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه

ترای دک

 روانشناسی
 راهنما یدانشگاه آزاد سار

آبان  ۸۱ 

۸۹۳۳ 
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و تعهد و درمان  رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش سهیمقا

 تیفیبر کاهش شدت درد، ک یبر ذهن آگاه یمبتن یشناخت

 یزیالید مارانیو اضطراب مرگ در ب یزندگ

دکترای 

 روانشناسی
 مشاور یدانشگاه آزاد سار

شهریور  ۵۵

۸۹۳۳ 

 کاتیو تحر یشناخت یآموزش بازتوان یاثربخش سهیمقا

عصب  یها یژگیو و یلیتحص شرفتیبر پ بوالریوست

 خاص یریادگیکودکان مبتال به اختالل  یروانشناخت

دکترای 

 روانشناسی

 تربیتی

 مشاور یدانشگاه آزاد سار
آبان  ۸۱ 

۸۹۳۳ 

 یها وهیو آموزش ش یرفتار یآموزش شناخت یاثربخش سهیمقا

بر کنترل تکانه، انعطاف  یدرمان تیبر واقع یمبتن یفرزندپرور

و عزت نفس  یتحمل فشار روان ،ییواقع گرا ،یهمدل ،یریپذ

 سال شهرستان بابل 11تا  11مادران مضطرب نوجوانان 

دکترای 

 روانشناسی

 تربیتی

 مشاور یدانشگاه آزاد سار
آبان  ۸۱ 

۸۹۳۳ 

ب و تا یبر بخشش، احساس کهتر یدرمان تیواقع یاثربخش

 دهید انتیدر زنان خ یآور

ارشد  یکارشناس

 یروانشناس

 شخصیت

 راهنما یدانشگاه آزاد سار
 آبان ۸۸

۸۹۳۳ 

 یجنس لیبر انزال زودرس، م یرفتار -یدرمان شناخت یاثربخش

 کم کار و اختالل نعوظ در مردان
ارشد  یکارشناس

 بالینی یروانشناس
 مشاور یدانشگاه آزاد سار

 ید ۸۹

۸۹۳۳ 

 یمحور و رفتار درمان یدرمان دلبستگ یبخشاثر سهیمقا

به غذا، ولع  یپاسخ ده یها سبک جان،یه میبر تنظ یکیالکتید

 یدانش آموزان مبتال به چاق یمصرف غذا و شاخص توده بدن

دکترای 

 روانشناسی

 تربیتی

 راهنما یدانشگاه آزاد سار
دی  ۸۹

۸۹۳۳ 

با استرس  شرفتیپ زشیانگ یمعادالت ساختار یابیمدل 

پردازش  ینقش سبک ها یانجیم قیادراک شده از طر یلیحصت

 انیدر دانشجو یذهن یاطالعات و سرگردان

دکترای 

 روانشناسی

 تربیتی

 مشاور یدانشگاه آزاد سار
دی  ۸۹

۸۹۳۳ 

 یبر باورها یبر ذهن آگاه یاز عود مبتن یریگ شیپ یاثربخش

در معتادان تحت  یمرتبط با مواد، ولع مصرف و خود کنترل

 ان با متادوندرم

ارشد  یکارشناس

 تربیتی یروانشناس
 راهنما یدانشگاه آزاد سار

دی  ۹۱

۸۹۳۳ 

 یو طرحواره درمان رفتاری یدرمان شناخت یاثربخش سهیمقا

 یناکارآمد و سبک زندگ هاینگرش ،ییبر نوروزگرا یجانیه

 عروقی یقبل مارانیب

دکترای 

 روانشناسی
 مشاور یدانشگاه آزاد سار

بهمن  ۸۱

۸۹۳۳ 

 

 

 ای )مشاوره، همکاری و غيره(د( سابقه ارائه خدمات حرفه
 

 تاریخ ارائه خدمات فرد  مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات اینوع خدمت حرفه

 مشاوره و روان درمانی
مرکز مشاوره به اندیش ساری )آموزش و 

 پرورش(
 1734تا  1731از 

 تا کنون 1733از  اد اسالمی واحد ساریمرکز مشاوره دانشگاه آز مشاوره و روان درمانی

 تا کنون 1731از فروردین ن طالق اداره بهزیستی و اداره متقاضیا مشاوره در طرح طالق
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 دگستری شهرستان ساریدا

 مشاوره کودکان طالق
اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 

 مازندران
 تا کنون 1733از فروردین 

 تا کنون 1734از خرداد  مشاوره مرهم ساری مرکز مشاوره و روان درمانی

 

 ه(  سابقه موقعيت ها و پست های اجرایی ) مرتبط با آموزش و تحقيقات(
 

 مکان فعالیت نوع وظایف محوله سمت

نام  رتبه علمی و 

رشته تحصیلی 

 مسئول مافوق

 تا تاریخ از تاریخ

 مدیر گروه

سرپرستی گروه کارشناسی 

می، روانشناسی، روانشناسی عمو

روانشناسی بالینی و روانشناسی 

 اصالح و تربیت

 یدانشگاه آزاد اسالم

 یواحد سار
 1732تیر  1 1734تیر  1 مجتبی اسفندیاری

 مدیر گروه

سرپرستی گروه روانشناسی، در 

کارشناسی ارشد و دکترای 

روانشناسی تربیتی و کارشناسی 

 ارشد روانشناسی شخصیت

 یدانشگاه آزاد اسالم

 یواحد سار
 کنون تا 1399 ریت 1 سین رحیمیح

 

 و( سابقه فعاليتها و پست های اجرایی ) غير مرتبط با آموزش و تحقيقات(

 تا تاریخ از تاریخ مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

و مسئول  موسس

 فنی
 مدیریت مرکز مشاوره

مرکز مشاوره و خدمات 

 روانشناختی مرهم

سازمان بهزیستی 

 استان مازندران
 تا کنون 1734

 

 ح( عضویت در انجمن ها و مجامع علمی  

 تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 تا کنون 1733 تهران عضو پیوسته انجمن روانشناسی ایران

سازمان نظام روانشناسی و 

 مشاوره ایران
 تا کنون 1733 تهران عضو پیوسته

 تا کنون 1738 تهران عضو عادی یانجمن علمی روانشناسی بالین

عضو باشگاه پژوهشگران و 

نخبگان جوان دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 عضو عادی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 ساری
1733 1738 

 ی( سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزی و غيره ) بدون ارائه مقاله(

 تاریخ سخنرانی محل برگزاری عنوان هم اندیشی  بازدموزی و غیره عنوان سخنرانی

 ۳۱آذر  ۵۱دانشگاه آزاد اسالمی  سخنرانی های هفته پژوهش STEPمهارت های فرزندپروری به شیوه استپ 



14 

 واحد ساری 

 ف( همکاری با هيأت تحریریه مجالت علمی

 تا تاریخ از تاریخ نوع همکاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله

فللن علمللی پژوهشللی فصلللنامه 

ارتباطللات در   آوری اطالعللات و 

 علوم تربیتی

 تاکنون ۸۹۳۱ داور دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

دانشلگاه   یپژوهشل  یمجله علمل 

 بابل یعلوم پزشک
  ۸۹۳۱ داور دانشگاه علوم پزشکی بابل

  

 

 سوابق توسعه فردی

 شرکت در دوره های مختلف ) آموزشی، پژوهشی و اجرایی(
 

 تاریخ برگزاری مدت محل برگزاری نوع)سطح( دوره نام دوره

 کارورزی مدرس دوره های جامع کارورزی در روان شناسی
مرکز مشاوره 

 مرهم ساری
178 
 ساعت

تا  1731از 

 کنون

 کارورزی ورزشی یدر روان شناس یمدرس دوره کارورز

مرکز مشاوره 

موسسه 

غیرانتفاعی ادیب 

 مازندران

248 
 ساعت

1733- 1731 

 پیشرفته DSM5ر اساس مدرس کارگاه آسیب شناسی روانی ب
مرکز مشاوره 

 مرهم ساری
 ساعت 78

تا  1732از 

 کنون

 مقدماتی و پیشرفته مدرس کارگاه مداخله در خودکشی
دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران
 ساعت 72

تیر و مرداد 
1733 

دوره های آموزش خانواده در استان  FLEمدرس 

 مازندران
 

مراکز مشاوره 

تحت نظارت 

 بهزیستی استان

 
فروردین از 

۸۹۳۳ 

شرکت در کارگاههای آموزشی تخصصی روانشناسی 

 )در حوزه های مختلف( 
 مقدماتی و پیشرفته

سازمان نظام 

روانشناسی کشور 

و سازمان 

 بهزیستی کشور

بیش از 

۵۱۱ 

 ساعت

تا  ۸۹۱۱از سال 

 کنون

 

 انتشاراسناد علمی

 الف( کتب منتشر شده

 سال چاپ محل نشر اشرن نوع کار همکار)همکاران( عنوان کتاب

 1731 گرگان نوروزی ترجمه میترا مصلحی جویباری آرام نشستن مثل یک قورباغه
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 (به کودکان )آموزش ذهن آگاهی

(آسمان یدر هوا)   

 و سالمت روان یروزه دار مبحث

حسین روزبهی و 

 همکاران

مشارکت در 

 کتاب تالیف

 دینشر سردار شه

  یطوس
ماه  ید یسار

1731 
)بررسی علل روانی و سقط جنین 

 آسیب های پس از آن(
 1733 تهران صالحیان تالیف معظم رحیمی اسکی

سری،  بهاره سلیمانی تپه یورزش یدستنامه روانشناس

 وحید شجاعی

سازمان انتشارات  تالیف

 یجهاد دانشگاه

زمستان  مازندران

1398 

یادگیری )نظریه ها و مفاهیم 

 مرتبط با آن(

زمستان  تهران میانتشارات زع فتالی ردلیش رالنساءیخ

1398 

  
 ب( مقاالت منتشر شده

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله نویسنده )گان(

فکلللللللللوری و 

 عمادیان

Comparison between the 

Three Groups of Female 

Students (Family 

Members of Disabled 

War Veterans, Family 

Members of Martyrs, 

and Ordinary Ones) in 

Terms of Identity Status 

JK Welfare & 

Pharmascope 

Foundation: 

International 

Journal of Review 

in Life Sciences 

   2015 

 ،یبهرام ان،یعماد

 یحسن زاده و بن

 یجمال

A Comparison  of the 

effectiveness of 

behavioral management 

training to parents and 

the children narrative 

therapy on reducing the 

symptoms of ADHD 

International 

Journal of 

Humanities and 

Cultural Studies. 

(Tunisia) 

   

April 

2016 

Special 

Issue 

 ،یبهرام ان،یعماد

 یحسن زاده و بن

 یجمال

و  یدرمان قصه ریتاث سهیمقا

 یا انهیرا یشناخت یآموزش بازتوان

 ADHDبر کاهش عالئم 

 کودکان

 یپژوهش-یمجله علم

 بابل یدانشگاه علوم پزشک
 

، 13 دوره

 1شماره 
 1732خرداد  

موسللوی شللیخ و 

 عمادیان

Investigating the 

Relationship between 

the Conflict Resolution 

Skills among Couples on 

the Level of Marital 

Conflict and Their 

Mental Health (Case 

Study: Centers of 

Psychological and 

Counseling Services of 

Qaemshahr City) 

Iranian Journal of 

Social Sciences and 

Humanities 

Research 

   30 June 

2016 

 وریشهر    یپژوهش-یمفصلنامه علبه  ادیاعت ،یرابطه رشد اخالقکرامتلللللللللی و 
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 یلیو افت تحص امکیپ عمادیان

آموزان دانش  

اطالعات و  یفن آور

 ،یتیارتباطات در علوم ترب

واحد  ی)دانشگاه آزاد اسالم

 (یسار

1732 

عمادیان، بهرامی، 

حسن زاده و بنی 

 جمالی

 تیریآموزش مد یمقایسه اثربخش

به  یدرمان و قصه نیبه والد یرفتار

 -رابطه مادر تیفیفرزندان بر ک

در کودکان مبتال به  یفرزند

فعالی توجه/بیش ختالل نقصا  

 یپژوهش-یمجله علم

 یدانشگاه علوم پزشک

 یمازندران، سار

 
، 21دوره 

شماره  
147 

1732آذر    

دوسلللللللللتدار، 

عمادیلللللللللان، 

سلللللللللیمانی و 

 دوستدار

Relationship between 

Different Types of 

Educational, Emotional 

and Spiritual 

Intelligence and Second 

Grade High School 

Female Students’ 

Religious Orientation, in 

Sari, Iran 

International 

Journal of 

Education & 

Literacy Studies.  

(Australia) 

 Vol 5, 

No 4 
 

31 

October 

2017 

رمضانپور گلیرد، 

مصلحی جویباری 

 و عمادیان

آموزش مهارت حل مساله بر  ریتاث

د به نوجوانان معتا ییاحساس تنها

در سال  یشهرستان ر نترنتیا

31- 32  

فصلنامه مطالعات 

 یتیو علوم ترب یروانشناس
شماره  

24 
زمستان  

1731 

عمادیان، حیدری 

 و فیضی

 یمبتن یدرمان شناخت یاثربخش

بر هراس  ییبر فن خودگو

کودکان شهرستان  یاجتماع

یسار  

 یتخصص-یمجله علم

در  نینو یها شرفتیپ

و  یتیعلوم ترب ،یروانشناس

 و پرورش  آموزش

 وریشهر  7شماره  
1733 

یعقوبیلللللللللان، 

 عمادیان

The effectiveness of art 

therapy with sand play 

method on behavioral 

disorders, emotional 

problems, and 

communication skills of 

children 

Bali Medical 

Journal 

(Indonesia) 
   

28 

October 

2018 

، یور ورندمحمدپ

 یطبقده ینیحس

 انیعمادو 

 ،یبر رشد اخالق یتئاتردرمان ریتأث

دانش  تیو خالق یفرد نیروابط ب

ییآموزان مقطع ششم ابتدا  

    یروان شناس شیرومجله 
شهریور 

۸۹۳۱ 

ی، لکیت یصابر

عمادیان، 

 انیمحمد

 یمهدی، آکرد

 ینژاد گرج

ر کاهش مانداال ب یهنردرمان ریتاث

 سوء مبتال بهاضطراب، در زنان 

 مصرف مواد

شی هپژو-فصلنامه علمی

 یادپژوهیاعت
 ۸۹۳۱ زییپا   

 ۸۹۳۱ زییپا   پژوهشی -علمی هینشرآموزش بهداشت  ریتاث سهیمقا ،یاللیا ،یتراب
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 یموسو عمادیان،

 نسب

 یرفتار یخواب با روش شناخت

خواب سالمندان  تیفیبر ک

 یکننده به مراکز مراقبت مراجعه

 روزانه

 یسالمندشناس

 قاجار،، یالیل

، ینیعابد

 ییجوالعمادیان، 

در  یشغل یها نقش استرس

 پرستاران یزندگ تیفیک

پژوهشی -علمیمجله 

ی دانشگاه علوم پزشک

 مازندران

 ۸۹۳۱دی    

 عمادیان وتوکلی، 

 حسن زاده

The Mediating Role of 
Identity Styles in the 

Relationship Between 
Procrastination and 

Academic Performance 
in High School Boy 

Students 

پژوهشی -مجله علمی

Avicenna Journal of 
Neuro Psycho 

Physiology 

   November 
2019 

حسن  ،یتوکل

 عمادیانو  زاده

سبک  ینقش واسطه ا یبررس

 نیپردازش اطالعات ب یها

و استرس  شرفتیپ زشیانگ

ادراک شده در  یلیتحص

 یارپرست انیدانشجو

پژوهشی -فصلنامه علمی

پژوهش در آموزش علوم 

 یپزشک

   
تابستان 

۸۹۳۳ 

دهرویه، عمادیان 

 و حسن زاده

اثربخشی درمان دلبستگی محور 

بر شاخص توده بدنی، تنظیم 

هیجان و ولع مصرف غذا در 

 نوجوانان دختر مبتال به چاقی

 یپژوهش-یفصلنامه علم

 روان پرستاری
   

شهریور 

۸۹۳۳ 

ه عنایلللللللت زاد

شهرودی، حسلن  

 زاده و عمادیان

 یبازتوان یاثربخش سهیمقا

بر  بوالریوست کاتیو تحر یشناخت

 یعصب روان شناخت یها یژگیو

 یریادگیکودکان مبتال به اختالل 

 خاص

 یپژوهش-یفصلنامه علم

 روان پرستاری
۸۹۳۳آبان      

نجفلللللللی زاده، 

 عمادیان و عباسی

تعیین اثربخشی روان درمانی 

تسریع شده بر تجربی -پویشی

اضطراب، سازگاری زناشویی و 

کیفیت زندگی جنسی در زنان 

 مبتال به واژینیسموس

پژوهشی -مجله علمی

 مطالعات ناتوانی
    

عنایلللللللت زاده 

شهرودی، حسلن  

 زاده و عمادیان

مقایسه اثربخشی بازتوانی 

شناختی و تحریکات وستیبوالر بر 

آموزان  پیشرفت تحصیلی دانش

تالل یادگیری دختر مبتال به اخ

 خاص

پژوهشی -مجله علمی

 سالمت جامعه
۸۹۳۳مهر      

رعیللللت نیللللا،  

عمادیللللللللان و 

 یریذهن بر درگ هینظر ریتاث

 –یعاطف طهی)ح یلیتحص

پژوهشی -دوماهنامه علمی

راهبردهای آموزش در 
   

تابستان 

۸۹۳۳ 
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 یانجی( با نقش میشناخت میرزاییان

یجانیپردازش ه  

علوم پزشکی، دانشگاه 

 علوم پزشکی بقیه اهلل

اسللدی خلیلللی،  

 عمادیان و فخری

مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی 

و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 

بر اضطراب اجتماعی و 

خودکارآمدی والدگری در زنان 

 سرپرست خانوار شهرستان ساری

پژوهشی -مجله علمی

 سالمت جامعه
   

شهریور 

۸۹۳۳ 

عباسی، عمادیلان  

 و عباسی

دلبستگی محور اثربخشی آموزش 

به شیوه پسخوراند ویدیویی بر 

پیوند والدینی کودکان دارای 

 اختالل رفتاری

فصلنامه فن آوری اطالعات 

 و ارتباطات در علوم تربیتی
    

 ،یلللیخل یاسللد

 یو فخر انیعماد

مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی 

و درمان پذیرش و تعهد بر 

اضطراب اجتماعی و نگرش به 

 سرپرست خانوارزندگی در زنان 

 یپژوهش-یفصلنامه علم

 یروان پرستار
۸۹۳۳آبان      

خلیلی، عمادیلان  

 و حسن زاده

Effectiveness of 
Attention Training 
based on Fletcher’s 
Program, Delacato’s 
Neuropsychological 
Treatment, and 
Computerized Cognitive 
Rehabilitation on 
Executive Functions in 
Children with Special 
Learning Disability 

پژوهشی -فصلنامه علمی

علوم اعصاب 

 Internationalشناختی

Clinical 
Neuroscience 

Journal دانشگاه شهید ،

 بهشتی

   

دسامبر  30
2020 

 دی ۸۱)

۸۹۳۳) 

حسللن  خللداداد،

 زاده و عمادیان

 یطرحواره درمان یاثربخش

و سبک  ییبر نوروزگرا یجانیه

 یعروق -یقلب مارانیب یزندگ

 یپژوهش-یمجله علم

 بابل یدانشگاه علوم پزشک
 ۸۹۳۳آبان  ۱۱-۵۵ ۸ ۵۹

 ج( مقاالت ارائه شده در همایش، کنفرانس و غيره 

 عنوان مقاله نویسندگان
ایش  عنوان هم

 کنفرانس وغیره
 محل برگزاری

نحوه 

ارائه 

 مقاله

 سال ارائه

عمادیان، 

میرزاییان، 

 حسن زاده

به  دیو  ام یهوش معنو نیرابطه ب

 انیدر دانشجو یزندگ

 ت،یمعنو یمل شیهما

 و سالمت یقرآن پژوه

دانشگاه علوم 

 گناباد یپزشک
 پوستر

 21و  28

  بهشتیارد
1731 

عمادیان و 

 عمادیان

 یژگیو و یهوش معنو نیرابطه ب

 انیدر دانشجو یتیشخص یها

پژوهش  یکنفرانس مل

در علوم  نینو یها

  یانسان

تهران، سالن 

 یشهایهما

 مایصدا و س

 سخنرانی
خرداد  28

1737 

 وریشهر 1 پوسترتهران، سالن  یرانس ملنفکای عاطفه مثبت و  بررسی مقایسهرحمانی، 
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عمادیان و 

 عباسی

سازی و خوشبینی  متمایز  منفی، خود

 دار در زنان شاغل و خانه

و علوم  یروانشناس

  یرفتار

 1737 تالش

عمادیان، 

شریعتمدار، 

 عمادیان

A Comparison  of  pain 

catastrophization  between  

females  with  and  without  

painful  sexual intercourse  

who  presented  to 

professional  clinics  for  

women  health 

International 

Academic 

Conference on 

Social Sciences  

Istanbul, 

Turkey, 

Elite 

World 

Hotel 

 سخنرانی
26، and 27 

July 2014 

 ان،یعماد

 عتمدار،یشر

 انیعماد

The  Relationship Between  

Spiritual  Intelligence  and  

Personality  Characteristics  

and  Life Expectancy in 

University Students 

International 

Academic 

Conference on 

Social Sciences  

Istanbul, 

Turkey, 

Elite 

World 

Hotel 

 یسخنران
26، and 27 

July 2014 

عمادیان، 

یوسف و پور

 ابراهیمی

تاثیر جلسات گروهی نارانان بر روی 

کیفیت زندگی و سالمت روانی 

معتادان گمنام خانواده های 

 شهرستان بابلسر

اولین کنگره ملی 

 روانشناسی خانواده 

 دیدانشگاه شه

 چمران اهواز
 سخنرانی

آبان  78و  23
1737 

عمادیان و 

 میرعرب رضی

بررسی آسیب ها، دالیل و انگیزه 

 اعتیاد به اینترنت

اولین کنفرانس بین 

المللی نقش مدیریت 

انقالب اسالمی در 

هندسه قدرت نظام 

 انی جه

 چاپ تهران
خرداد  21

1734 

عمادیان، 

رحمانی 

جوانمرد، 

عباسی و مدانلو 

 جویباری

برسی مقایسه ای هوش اجتماعی، 

عاطفه مثبت و منفی و خوش بینی 

در افراد وابسته به مواد و افراد 

 بهنجار

 نیکنگره ب نیچهارم

 یروانشناس یالملل

   سالمت

تهران، دانشگاه 

و  یعلوم پزشک

خدمات 

 یتبهداش

 دیشه یدرمان

 یبهشت

 1734دی  22 چاپ

 ان،یعماد

حسن  ،یبهرام

 یزاده و بن

 یجمال

 تیریآموزش مد یاثربخش سهیمقا

 یو قصه درمان نیبه والد یرفتار

نقص  کودک بر کاهش عالئم اختالل

 یفعال شیتوجه/ب

 نیکنفرانس ب نیدوم

 ،یروانشناس یالملل

و سبک  یتیعلوم ترب

 ی زندگ

مشهد، دانشگاه 

 یوسفرد
 1734بهمن  3 چاپ

عمادیان و 

 فیروززاده پاشا

 ،یسبک دلبستگ نیرابطه ب

 یلیتحص یخودپنداره و اهمال کار

 نیکنفرانس ب نیدوم

 ،یروانشناس یالملل

و سبک  یتیعلوم ترب

 ، یزندگ

مشهد، دانشگاه 

 یفردوس
 1734بهمن  3 چاپ

مدانلو 

 ،یباریجو

و  انیعماد

 حسن زاده

خلقی،  بررسی رابطه بین ناگویی

مهارتهای ارتباطی و اضطراب 

 اجتماعی در دانشجویان

چهارمین کنفرانس 

بین المللی روانشناسی 

 و علوم رفتاری 

تهران، مرکز 

 یشهایهما

 رویپژوهشگاه ن

 چاپ
اسفند  12

1734 
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مدانلو 

 ،یباریجو

و  انیعماد

 حسن زاده

بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی 

 نو اضطراب اجتماعی در دانشجویا

چهارمین کنفرانس 

بین المللی روانشناسی 

 و علوم رفتاری 

تهران، مرکز 

 یشهایهما

 رویپژوهشگاه ن

 چاپ
اسفند  12

1734 

مدانلو 

جویباری، 

عمادیان و 

 حسن زاده

بررسی رابطه بین تحریف های 

شناختی و اضطراب اجتماعی در 

 دانشجویان

چهارمین کنفرانس 

بین المللی روانشناسی 

  و علوم رفتاری

تهران، مرکز 

 یشهایهما

 رویپژوهشگاه ن

 چاپ
اسفند  12

1734 

ابراهیمی، 

عمادیان، 

دوستی، 

 سهرابی رنانی

 یاختالل رفتار یا سهیمقا یبررس

 شیدر کودکان مبتال به اختالل ب

 یو کودکان دچار ناتوان یفعال

 با کودکان بهنجار یریادگی

 یمل شیهما

 تیریو مد یروانشناس

 یاجتماع یها بیآس

نشگاه آزاد دا

واحد  یاسالم

 چابهار

اسفند  28و  13 سخنرانی
1734 

عمادیان و 

 درویش

The relationship between 

self-concept and academic 

procrastination and 

feelings of lonliness 

1st International 

Conference on 

Development 

and Promotion 

of Human 

Sciences with 

Practical 

Approach 

 چاپ ساری
7 January 

2016 

عمادیان و 

 کرامتی

The relationship between 

moral development, SMS 

addiction and dropout in 

students 

1st International 

Conference on 

Development 

and Promotion 

of Human 

Sciences with 

Practical 

Approach 

 چاپ ساری
7 January 

2016 

عمادیان و 

 فیروززاده پاشا

The relationship between 

spiritual intelligence, self-

leadership and mental 

health of students 

1st International 

Conference on 

Development 

and Promotion 

of Human 

Sciences with 

Practical 

Approach 

 چاپ ساری
7 January 

2016 

 دهرویه،

حافظیان و 

 عمادیان

The role of social  

intelligence and social 

participation of women in 

university 

1st International 

Conference on 

Development 

and Promotion 

of Human 

Sciences with 

Practical 

Approach 

 چاپ ساری
7 January 

2016 

 ان،یعماد

حسن  ،یبهرام

 تیریآموزش مد یاثربخش سهیمقا

بر  یو قصه درمان نیبه والد یرفتار

 نیکنفرانس ب نیسوم

و  یعلوم رفتار یالملل

 ه،یترک

 استانبول
 چاپ

خرداد  17
1732 
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 یزاده و بن

 یجمال

در  یفرزند -رابطه مادر تیفیک

کودکان مبتال به اختالل نقص 

 یفعال شیتوجه/ب

 یمطالعات اجتماع

دهرویه، 

حافظیان و 

 عمادیان

در مشارکت  یش هوش اجتماعنق

 زنان شاغل در دانشگاه یاجتماع

 نیکنفرانس ب نیسوم

و  یعلوم رفتار یالملل

 یمطالعات اجتماع

 ه،یترک

 استانبول
 چاپ

خرداد  17
1732 

فیروززاده پاشا 

 و عمادیان

Effectiveness of art 

therapy (painting) on 

shyness and impulsivity of 

Babol elementary school 

students 

4th  

International 

Conference on 

Research in 

Science and 

Technology 

St. 

Petersburg, 

Russia 
 چاپ

28 July 

2016 

مصلحی 

جویباری، 

عمادیان و 

مصلحی 

 جویباری

A Meta-Analysis of the 

Efficacy of Psychological 

Interventions (Focusing on 

Cognitive Interventions) in 

Reducing the 

Psychological Problems of 

People with Epilepsy 

دومین کنگره بین 

 المللی صرع رضوی 

مشهد، 

 مارستانیب

 یرضو

 سخنرانی
13تا  13  

1732 وریشهر  

رمضانپور 

گلیرد، مصلحی 

جویباری و 

 عمادیان

آموزش مهارت حل مساله بر  ریتاث

عزت نفس نوجوانان معتاد به 

نتنتریا  

کنفرانس  نیچهارم

 ینوآور یالملل نیب

در  ریاخ یها

و  مشاوره ،یروانشناس

ی علوم رفتار  

تهران، دانشگاه 

 یخوارزم
۸۹۳۱ ریت ۵۵   

جقتایی نوایی و 

 عمادیان

 یرابطه خودپنداره و تاب آور یبررس

در  یلیتحص ییبا کمال گرا

در  یدانشگاه آزاد سار انیدانشجو

1732-1731 یلیسال تحص  

کنفرانس  نیچهارم

 ینوآور یالملل نیب

در  ریاخ یها

و  مشاوره ،یروانشناس

یعلوم رفتار  

تهران، دانشگاه 

 یخوارزم
۸۹۳۱ ریت ۵۵   

نخجیرگر، 

غفاری و 

 عمادیان

کودکان: شن  ییکاهش اضطراب جدا

یقصه درمان ای یدرمان یباز  

کنگره  نیششم

 یانجمن روانشناس

  رانیا

  تهران
آبان  22تا  27

1731 

 یان،عماد

شهبازی و 

 فرهادی راد

بر  یآموزش تاب آور یاثربخش

 یاجتماع یو سازگار یبهداشت روان

یمزمن روان مارانیب یخانواده ها  

 نیکنفرانس ب نیدوم

و  ینوآور یالملل

در علوم  قیتحق

و  تیریمد ،یتیترب

 یروانشناس

 ۸۹۳۷مرداد  ۷  

عمادیان، دل 

 افروز و رضایی

وجود اثربخشی آموزش مهارت ابراز 

بر عزت نفس و اضطراب اجتماعی 

دانش آموزان دختر دوره دوم 

 متوسطه ناحیه یک شهرستان ساری

ششمین همایش ملی 

مطالعات و تحقیقات 

نوین در حوزه علوم 

تربیتی، روانشناسی و 

 1733اسفند  2  
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 مشاوره ایران

عمادیان، 

حسینی 

طبقدهی و 

 عمادیان

نماز در  ۀبه اقام شینقش گرا

 یارتباط یمهارتها بینی پیش

 دانشجویان دختر

سیزدهمین جشنواره 

فرهنگی، علمی و 

هنری سراسری نماز و 

 نیایش 

دانشگاه آزاد 

 نکاء ،یاسالم
 1733اسفند  2 

و  ینیحس

 عمادیان

 یزندگ یآموزش مهارت ها یاثربخش

قرآن بر رفتار پر  یبر اساس آموزه ها

 انیخطر و تعهد به مدرسه در هنرجو

 هنرستانها

کنفرانس  نیهارمچ

 پژوهش یالملل نیب

 ،یدر روانشناس مدرن

و علوم  مشاوره

کشور ، سیتفلی، تیترب

 گرجستان

کشور  س،یتفل

 گرجستان
 ۸۹۳۱آبان  ۸۱ 

عمادیان، 

یی، رزایم

ی و معصوم

 رحمت نژاد

 یو تاب آور یاجتماع تیرابطه حما

و اضطراب مرگ  ییبا احساس تنها

 مبتال به سرطان مارانیدر ب

 شیهما نیهشتم

علوم  یپژوهش یعلم

 ،یو روانشناس یتیترب

 یاجتماع یها بیآس

، رانیا یو فرهنگ

 تهران

 ۸۹۳۳ ریت ۸۵  تهران

عمادیان، 

ی، اسبوئ انیقل

و  محمودزاده

 انیرفخریام

بر  یسالمت اجتماع ینیب شیپ

و  یفراشناخت یاساس باورها

مقطع  رانیدر دب ییاحساس تنها

 یمتوسطه شهر سار

 شیهما نیهشتم

علوم  یپژوهش یعلم

 ،یو روانشناس یتیترب

 یاجتماع یها بیآس

 ران،یا یو فرهنگ

 تهران

 ۸۹۳۳ ریت ۸۵  تهران

 عمادیان

 یرفتار یدرمان شناخت یاثربخش

بر  نترنتیبر ا یمذهب محور مبتن

کاهش اضطراب کرونا در زنان مبتال 

شهر  یجبر-یبه اختالل وسواس

 یسار

کنگره ملی آنالین 

دانشگاه  کرونا ویروس،

آزاد اسالمی واحد 

 ساری

دانشگاه آزاد 

واحد  یاسالم

 یسار
 

 شهریور ۸۱

۸۹۳۳ 

 

 تشویق ها، جوایز و تقدیرها 

 تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

 دانشجوی نمونه
رتبه اول کنکور کارشناسی 

 ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد ساری
 1733آبان  یومرث نیاز آذریدکتر ک

 دانشجوی ممتاز بسیجی

رتبه دوم در بین 

دانشجویان رشته های علوم 

انسانی در دانشگاههای 

 استان مازندران

دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران
 1733 

اسفند  2 دکتر حسین منصوریان یدانشگاه آزاد اسالم کسب رتبه دوم در منطقهنماز در  ۀبه اقام شینقش گرا
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 یارتباط یبینی مهارتها پیش

 دانشجویان دختر

جشنواره  نیمزدهیسدر 

 یو هنر یعلم ،یفرهنگ

 شیاینماز و ن یسراسر

 یدانشگاه آزاد اسالم

 1733 ءنکاواحد 

به عنوان مدرس انتخاب 

 یآموزش زندگ یکشور

 (FLEخانواده )

کسب رتبه اول در میان 

مدیران مراکز مشاوره 

 استان مازندران 

ستی سازمان بهزی

 کشور

معاونت مشاوره و امور 

روانشناختی سازمان 

 بهزیستی کشور

 ۸۹۳۳آذر  ۹

آموزش مهارت  یاثربخش

بر آموزه  یمبتن یزندگ یها

بر سالمت روان  یقرآن یها

 دختر هنرستان ها انیهنرجو

 کشوردر  اولکسب رتبه 

 نیو پنجم ستیبدر 

قرآن و  سراسری جشنواره

 یاسالم عترت دانشگاه آزاد

 یدانشگاه آزاد اسالم

 ساری واحد
 ۸۹۳۳آذر  

  
 

 ای اعالم عالئق حرفه 

 روانشناسی کتبو تالیف ترجمه پ وهش  مشاوره و روان درمانی  تدریس  

 

 


