
 

 

  اجرایی - پژوھشي –آموزشي  پیشینه

 

  : فردی مشخصات

 تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 جنسیت

 پایه مرتبه علمی تاھل وضعیت
 مونث مذکر

 ۴ استادیار متاھل   ١٣۵۶ ایران صدوقی  مجید

   

 تلفن
email fax 

 ھمراه کار محل منزل
 ٠٣٦١-٥٩١٢٧٥٩  sadoughi@kashanu.ac.ir  

  : تحصیلی سوابق

 اخذ تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 مدرک

روانشناسی کودکان   کارشناسی ارشد
 ١٣٨٢ ایران تھران تھران  استثنایی

 ١٣٨٧ ایران اصفھان اصفھان روانشناسی دکترای تخصصی
 انان بزھکار وعادیبررسی مقایسه ای میزان تھییج طلبی نوجو: لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

 ربخشی درمانھای رفتاریعی مرتبط با سردرد تنشی مزمن و اثبررسی عوامل روانی اجتما:  دکتری رساله عنوان

 : اجرایی پستھای

 کار محل شھر سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه شروع

 دانشگاه کاشان ٩١ ٨٩ کاشان مدیر استعدادھای درخشان 
ابت کارگروه بررسي عضو ث

توانايي علمي در کارگروه 
 روانشناسي

 دانشگاه کاشان ----  ٨٩ کاشان

عضو شورای پژوھشکد ه 
 دانشگاه کاشان ٩٢ ٩٠ کاشان  دانشجویی

 : دکتری و لیسانس فوق دوره ھای پروژه برای راھنما استاد

 هنام پایان عنوان دانشجو تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی نام و نام ردیف
١    
٢    
٣    

   :سوابق تدریس

 ترم آخر - ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس ردیف
  کارشناسی ٣ فیزیولوژی مغزو اعصاب ١
  کارشناسی ٣ روانشناسی فیزیولوژیک ٢
  کارشناسی ٢ نوروسایکولوژی ٣
  کارشناسی ٣ زبان تخصصی ۴
  کارشناسی  ٣  روانشناسی اجتماعی  

  



 

 

 : شده منتشر کتب

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

 انتشارات ھستي نما    پژوھش کیفي در روانشناسي و علوم رفتاري

 " روانشناسي سالمت"
صدوقي  و مجید

دکترمحمدرضاتمنايي 
  فر

 جھاد دانشگاھي اصفھان 

 درد؛ رويکرد زيستي رواني اجتماعی 
 انانتشارات دانشگاه کاش  صدوقي، مجید 

محمدرضا نجفي دکتر  "تشخیص و درمان اختالالت سردرد
  انتشارات دانشگاه کاشان   و مجید صدوقی

نیازي و  محسندکتر   روش تحقیق کیفي
  انتشارات سخنوران   مجید صدوقی

ھانکوک . داوسون آر  انجام پژوھش مطالعه موردي 
  انتشارات دانشگاه کاشان مجید صدوقی  و باب الگوزين 

ل دوقطبي به شیوه درمان اختال
  شناختي رفتاری

اتو  و . مايکل دبلیو
  انتشارات دانشگاه کاشان مجید صدوقی  ھمکاران 

ادينگر  و . جک دي  غلبه بر بي خوابی
  انتشارات دانشگاه کاشان مجید صدوقی  کارني. کولین اي

 عباس زارعيدکتر  رابرت يین  از آغاز تا پايان : پژوھش کیفي
  ات دانشگاه کاشانانتشار  مجید صدوقي  و

نحوه انجام کار : پژوھش کیفي
مجید صدوقي و   استیک . اي. رابرت  پژوھش

  عباس زارعيدکتر
در دست داوری انتشارات 

  دانشگاه کاشان

 : ومجالت نشریات در شده چاپ مقاالت

 دوره و سال انتشار  رتبه نشریه  نشریه نام عنوان
ناسي تبیین سازه ھاي مذھبي در روانش. مجید صدوقی

  . سالمت
مطالعات اسالم و 

  روانشناسي
علمی 
 تخصصی

پايیز و زمستان 
١٣٨۶  

کنکاش در مباني فلسفي پژوھش . " صدوقي مجید
 "کیفي

 

فصلنامه روش شناسي 
 علوم انساني

علمی 
 پژوھشی

پايیز 
١٣٨۶; ١٣)۵٨٣):٢-

١٠٣ 
بازبیني و متناسب سازي معیارھاي .  "صدوقي مجید

 "با پژوھش کمي ارزيابي پژوھش کیفي
فصلنامه روش شناسي 

 علوم انساني
علمی 

 پژوھشی
 ١۴. ١٣٨٧تابستان 

)۵۵ .(٣٩-٣١ 

فصلنامه روش شناسي  "معیارھاي ويژه ارزيابي پژوھش کیفي. " صدوقي مجید
 علوم انساني 

علمی 
 پژوھشی

 ١۴. ١٣٨٧پايیز 
)۵۶ .(٧٢-۵۵ 

صدوقي مجید، نوري ابوالقاسم، كجباف محمدباقر، 
توان با تنش  آيا مي." گودرز، مولوي حسینعكاشه 

 "  زدايي تدريجي سردرد تنشي مزمن را کاھش داد؟
 

روانشناسي تحولي 
 )روانشناسان ايراني(

علمی 
 ۵. ١٣٨٧زمستان  پژوھشی

)١) ١٨۵١-٧۴٩ . 

اثربخشي  درمان . "صدوقي، مجید و عکاشه گودرز
 "شناختي رفتاري در کاھش سردرد تنشي مزمن

نشگاه علوم فصلنامه دا
 پزشکي شھرکرد

علمی 
 پژوھشی

). ٣( ١١. ١٣٨٨پايیز 
٨۵-٩٢ 

ضوابط اخالقي در پژوھشھاي علوم "صدوقي، مجید 
 ".رفتاري

فصلنامه روش شناسي 
 علوم انساني 

علمی 
 پژوھشی

 ١۶. ١٣٩٠تابستان 
)۶۵( 

 : پژوھشی ھای پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه  نقش  عنوان
نشجویان دانشگاه کاشان و اثربخشی بررسی کیفیت زندگی دا

 آموزش مھارتھای زندگی در ارتقاء آن
 دانشگاه کاشان ھمکار

   
   

  : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات



 

 

  استرس و سبک ھای مقابله
 روانشناسی سالمت

 روش شناسی پژوھش کیفی 

 :داخلی و خارجی  کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان
کالبدشکافي مفھوم مقابله مذھبي در پرتو ارتباط مذھب 

 و سالمت روان
ھمايش کشوري علم و دين، مرکز ملي 

 ١٣٨۴خرداد  تحقیقات علوم پزشکي کشور

اشتغال زنان در بستر توسعه اجتماعي؛ خواسته  )١
با ھمکاري دکتر محمدرضا ". ھا و ناخواسته ھا

 فر تمنايي
 

. ھمايش ملي توسعه علوم اجتماعي
 ١٣٨٩فروردين  دانشگاه کاشان

با ھمکاري دکتر ". سالمت؛ محور توسعه اجتماعي
 فر  محمدرضا تمنايي

. ھمايش ملي توسعه علوم اجتماعي
 ١٣٨٩فروردين  دانشگاه کاشان

اي اضطراب و افسردگي بیماران مبتال به  بررسي مقايسه
 نسردرد تنشي مزم

دانشگاه . ايش بین المللي درددومین ھم
  علوم پزشکي گیالن

 ضرورت ھا و بايدھا : تحول در روانشناسي
  

. ھمايش ملي ارزيابي جايگاه علوم انساني
  ١٣٩٠  دانشگاه کاشان

بررسي رابطه تحريک طلبي و سوء مصرف مواد در 
  ١٣٩١ارديبھشت   ھمايش ملي اعتیاد، دانشگاه کاشان  جوانان

 : شده اخذ مدالھای و فتخاریا مدارک و جوایز

 کشور کننده اھدا موسسه یا سازمان عنوان
   
   

 : علمی ھای انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام
   روانشناسی ایران انجمن 

   
  
  

  : cvتاریخ دریافت 
  

  ١٣٩٢/١٧/٠۶ :cvتاریخ ارسال 
  

  :دانشکدهمربوط به 


