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  سوابق تحصیلی

 دانشگاه شهید بهشتی -مشاوره: محل تحصیل دوره کارشناسی رشته و  

 دانشگاه عالمه طباطبائی -مشاوره: ارشد محل تحصیل دوره کارشناسی رشته و  

  و تجربـی   مقایسه اثربخشی رویکرد هاي ارتباطی ویرجینیا سـتیر  :مشاوره خانواده تخصصی درگرایش
  .ویته کر در کاهش احتمال وقوع طالق در زوجین متعارض

 شهید بهشتی دانشگاه -روان شناسی :محل تحصیل دوره دکتري رشته و 

 زي تـدوین برنامـه آمـاده سـا     :در رساله دوره دکتري روان شناسی ورزشی در گرایش تخصصی
 . روانی براي بازیکنان فوتبال و سنجش اثربخشی آن در ارتقاء عملکردشان
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  رتبه هاي علمی                                                             

 در مسابقات علمی سال آخر متوسطه  کسب رتبه اول 

  کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد 

 سازمان بسیج دانشجوئی مخترع و مبتکر ،کسب رتبه سوم در جشنواره ممتاز. 

   کسب رتبه دوم در کنکور دکترا 

 روان  دانشکده علوم تربیتی و در دانشگاه شهید بهشتی، 89سال  کسب عنوان پژوهشگر برتر
 شناسی 

 ی                داراي مدرك زبان انگلیسMCHE, TOEFL 

  آشنایی و توانایی کار با نرم افزارSPSS 

 
  تخصص اصلی

 آمار و روش تحقیق ،)تحولی(رشد روان شناسی شخصیت، در موضوعات و پژوهش تدریس. 

       تدریس و پژوهش در موضوعات آمار و روش تحقیق، روان درمـانی، عوامـل انگیزشـی، روان
  و روان شناسی ورزش )تحولی(رشد روان شناسی شخصیت،شناسی تربیتی، 

 مقطع کارشناسی ارشد ره حرفه اي دروان درمانی گروهی و مشاوتدریس دروس مشاوره و ر 

 و روش هاي پژوهشی تحلیل گر آماري  

   فعالیت هاي پژوهشی                                                             

  دینـداري بـا سـالمت روان در دانشـجویان و      و یی خـانواده مجري طرح پژوهشی رابطه کـارآ
 .مقایسه آن بین دختران و پسران

 
 تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سالمت روان دانشجویان طرح پژوهشی مجري. 

 
 بررسی راهکارهاي مـوثر در افـزایش میـزان وجـدان کـار بـا تاکیـد بـر          مجري طرح پژوهشی

   .دان دانشگاهعوامل روانی در کارمن
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 رابطه کمال گرایی و راهبردهاي مقابله با استرس بـا فرسـودگی در ورزشـکاران     مجري طرح
   .فوتبال

     مجري طرح رابطه کارآیی خانواده و سبک هاي هویت یابی با گرایش بـه مـدهاي نامتعـارف
  .در دانشجویان

 درشـهر  )ساله40-20(مجري طرح رابطه سرمایه اجتماعی و باورهاي جنسیتی با افسردگی زنان
 .تهران

 احتمـال   ر کـاهش تجربـی ویتـه کـر د    وارتباطی ویرجینیا سـتیر اثربخشی رویکرد هاي  مقایسه
 .ن متعارضزوجی وقوع طالق در

 
 مساله بـه شـیوه مشـاوره گروهـی در کـاهش اضـطراب دانشـجویان       -تاثیر آموزش مهارت حل .

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی

            تدوین برنامـه آمـاده سـازي روانـی بـراي بازیکنـان فوتبـال و سـنجش اثربخشـی آن در ارتقـاء
 .ري، دانشگاه شهید بهشتیرساله دوره دکت. عملکردشان

 در نوجوانـان قایسه راهبرد هاي نظم دهی هیجانی در طرح پژوهشی م پژوهشی -علمی همکار 
 . سال داراي تجربه مصرف مواد مخدر و عادي)18-15(

 
 در طــرح پژوهشــی ســاخت و هنجاریــابی پرسشــنامه ارزشــیابی از   پژوهشــی -علمــی همکــار

  .عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه
 در طرح پژوهشی رابطه ارزش هاي شخصی و انگیـزه هـاي ورزشـی     پژوهشی -علمی همکار

 .با فرسودگی در زنان ورزشکار

  
  پژوهشــکده . در طــرح ســاختار و آســیب شناســی خــانواده در قــرآن پژوهشــی -علمــی همکـار

  .خانواده، دانشگاه شهید بهشتی
 
 در  ی بـا شـادکامی  ش درونـی و سـرمایه اجتمـاع   رابطـه انگیـز   طـرح   پژوهشی -علمی ارهمک 

 . دانش آموزان
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 طرح بررسی سالمت روان زندانیان و اتخاذ راهکارهایی براي ارتقـاء   پژوهشی -علمی همکار
  .سالمت آنان

  زوجـین متاهـل در شـهر     خیانـت رفتـاري   -طرح بررسی علل روانـی  پژوهشی -علمیهمکار
 .تهران

 همکاري پژوهشی با مرکز خدمات مشاوره اي مهر. 

 
  اوري پایـان نامـه هـاي کارشناسـی ارشـد رشـته هـاي روان شناسـی و مشـاوره در          مشـاوره و د

  .دانشگاه شهید بهشتی
  آمـوزش از طریـق کتابچـه، سـخنرانی،      هـاي  پژوهشـی در طـرح تـاثیر روش    -علمـی همکار

  .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بروشور و پوستر در کاهش دوپینگ در ورزش

 وین ابعـاد، مولفـه هـا، و شـاخص هـاي اخالقـی در ورزش       تد پژوهشی در طرح -همکار علمی
). ع(دانشگاه جـامع امـام حسـین   . همگانی، تربیتی، قهرمانی، و حرفه اي جمهوري اسالمی ایران

  . در دست اجرا
  

  پژوهشی-در مجالت علمی مقاالت تالیف و تر جمه

        دارايان مقایسه عملکرد حافظه شـرح حـال معنـایی، رویـدادي و حافظـه اختصاصـی در بیمـار 
HIV پژوهشـی یافتـه هـاي نـو در      -چاپ شده در مجله علمـی  .افراد سالم مثبت با

  .روان شناسی

 چهارمین کنگـره روان شناسـی   . مقایسه مولفه هاي عملکرد خانواده در الگوهاي جدید خانواده
 . چاپ شده در دو فصلنامه روان شناسی معاصر، 1391، ایران
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 خشم در کاهش خشونت خانوادگی و بهبود رضایت هاي مدیریت ثیر آموزش مهارتأت
پژوهشی خانواده پژوهـی دانشـگاه    -مجله علمیمجله  چاپ شده در  .زناشویی

 . شهید بهشتی

 
 دختـران  بـین  مقایسـه آن در   یی خانواده و دینداري با سالمت روان در دانشجویان ورابطه کارآ

  .پژوهش هاي مشاورهپژوهشی تازه ها و  -چاپ شده در فصلنامه علمی. و پسران

 
  رویکردهـاي سـاختاري و تجربـی ویتـه کـر در کـاهش تغارضـات زناشـوئی        اثربخشی مقایسه. 

 . مشاوره پژوهشی تازه ها و پژوهش هاي-یعلمشده در فصلنامه چاپ 
 

  چــاپ شــده در .رابطــه عوامــل شخصــیتی و میــزان وجــدان کــاري در کارمنــدان دانشــگاه 
  .رفتاري علوم تخصصی پژوهشی -علمیفصلنامه 

  چـاپ شـده    .رابطه کمال گرایی و راهبردهاي مقابله اي با فرسودگی در ورزشکاران فوتبـال
   .ورزشیرفتار حرکتی : پژوهشی -مجله علمی در

 متوسـطه شـهر کـرج    آمـوزان مقطـع   دانـش  بـین  در زش درونی و شـادي انگی رابطه مولفه هاي. 
  .علوم رفتاري تخصصی پژوهشی -علمیفصلنامه  چاپ شده در

 شـده در پذیرفتـه   .رانسجام خـانواده زنـان خانـه دا    در اثر بخشی آموزش خود متمایزسازي 
 .علوم رفتاري تخصصی پژوهشی -علمیفصلنامه 

      گـرایش بـه مـدهاي نـا     نقش واسطه اي کارآیی خانواده در تبیین رابطـه سـبک هویـت یـابی و
ـ   -در مجله علمـی پذیرفته شده   .جویانمتعارف در دانش علـوم   یپژوهشـی تخصص

 .رفتاري

    دسـت چـاپ در    در .در عشـق ورزي زنـان متأهـل    اثر بخشی آمـوزش خـود متمایزسـازي 
دانشـگاه  . و خـانواده  تربیتـی زنـان   -فرهنگـی  پژوهشی مطالعـات  -مجله علمی

  ).ع(جامع امام حسین
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       چـاپ  . رابطه ویژگی هاي شخصیتی و سبک هـاي مقابلـه اي بـا اسـترس شـغلی در پرسـتاران
 . پژوهشی مدیریت پرستاري -لمیشده در مجله ع

 در کـاهش تعـارض زناشـویی و افـزایش عملکـرد      درمانی به روش گروهی اثر بخشی طرحواره
 . ISC پذیرفته شده در مجله .خانواده

     رفتـاري   -اثربخشی مشاوره گروهـی بـه شـیوه شـناختی)CBT ( حساسـیت   کـاهش عالئـم  در
یتـی دانشـگاه آزاد اسـالمی    پژوهشی علـوم ترب  -مجله علمی. زنان مطلقـه ی اضطراب

 .در دست چاپ. واحد تبریز

 عاطفـه مثبـت و منفـی زنـان خانـه دار      در خودپنداره و تأثیر آموزش تحلیل ارتباط محاوره اي .
 . در دست چاپ .»مطالعات زن و خانواده«پژوهشی  -مجله علمیفصلنامه  دو
 
  مجلـه  . تهـران  در شـهر سـازگاري زوجـین   سازي و سطح تحول مـن بـا میـزان    رابطه خودمتمایز

پژوهشـی علـوم تربیتـی دانشـگاه آزاد اسـالمی       -مجله علمـی روان شناسی تربیتی 
 .در دست چاپ. تنکابنواحد 

  
 فصـلنامه  چاپ شـده . نقش واسطه اي معنویت در رابطه بین معناي زندگی وانسجام خانواده 

  .روان شناسی و معنویت پژوهشی -علمی

 ورزشـی در تـیم هـاي     زشی در افزایش مولفه هاي عملکردتاثیر تمرین ذهنی و خودگویی انگی
پژوهشـی مطالعـات روان شـناختی، دانشـگاه     -مجلـه علمـی  . نیمه حرفه اي فوتبـال 

 . در دست داوري .الزهراء

 درافـزایش شـادکامی    خودآگاهی و مدیریت هیجان هـا  مهارت هاي زندگی اثربخشی آموزش
در . کـاربردي روان شناسـی   پژوهشی، پـژوهش هـاي   -مجله علمی. زنان خانه دار
 . دست داوري

 و نیازهاي روان شناختی در دانش آموزان داراي تجربه مـواد   مقایسه راهبردهاي نظم دهی هیجانی
 . در دست داوري ی،اعتیاد پژوه پژوهشی-علمی مجله . مخدر و عادي
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       اداناثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کـاهش تمایـل بـه مصـرف مـواد در معتـ .
 .در دست داوري ی،اعتیاد پژوه پژوهشی-علمی مجله مجله

       بینـه درتشـخیص   –بررسی ویژگی هاي روانسنجی نسخه نـوین هـوش آزمـاي تهـران اسـتنفورد
 .  در دست داوري .مجله کودکان استثنایی. کودکان ناتوان یادگیري مقطع ابتدایی

 
   دانشـگاه عالمـه  طباطبـائی     چاپ شده در فصلنامه پیـام همـدلی  رفتار درمانی زناشـویی

 .تالیف

   روش هاي آرام سازي کودکـانADHD . دانشـگاه   چاپ شده در فصلنامه پیام همـدلی
 .عالمه طباطبائی تالیف

  
  چاپ شده  در فصـلنامه  . رفتاري در درمان اختالالت رفتاري نوجوانـان  -رویکرد شناختی

 .، ترجمه و تالیفپیام مشاور

  
 دانشـگاه عالمـه طباطبـائی     چاپ شـده در فصـلنامه پیـام همـدلی    . الکلیسم و شخصیت

  .ترجمه
  دانشـگاه   چاپ شده در فصلنامه پیام همـدلی . موانع گوش دهی فعال در فرآیند مشـاوره

  . عالمه طباطبائی تالیف
 دانشگاه عالمـه طباطبـائی    چاپ شده در فصلنامه پیام همدلی. تکامل شادي و شاد زیستن

 . تالیف

 ر بیرونــی د -کارآمــدي بــا انگیــزش درونــی -ادي و خــودرابطــه ســبک اســن
 . دست داوريدر . دانشجویان

 موسسـه   .سـنجی دانـش آمـوزان در دروس راهنمـایی    -طراحی الگوي ارزشیابی مبتنی بر خود
 .در دست تالیف .پژوهشی آموزش و پرورش

          رابطه ویژگی هـاي شخصـیتی مـادر و رشـد اجتمـاعی در دانـش آمـوزان داراي اخـتالل بـیش 
 . در دست داوري. نقص توجه و عادي -فعالی
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 کودك و مهارت خود نظـم دهـی خشـم در دانـش آمـوزان داراي اخـتالل       -مقایسه رابطه مادر
 .در دست داوري. و عادي نقص توجه -بیش فعالی

  رابطـه تنظـیم هیجـان شـناختی و نشـانه هـاي آسـیب         منفـی در  -نقش واسطه اي عواطف مثبت
 . در دست تالیف. علوم پزشکینی دانشجویان  شناسی روا

           نقـش واسـطه اي انگیـزه هـاي ورزشـی در رابطــه سـبک هـاي مقابلـه اي و شـادکامی در زنــان
 .در دست تالیف. ورزشکار

 کمال گرایی و پرخاشگري در مربیـان ورزشـی    نقش واسطه اي انگیزه هاي ورزشی در رابطه .
 .در دست تالیف

   ــدیری ــاثیر آمــوزش مهــارت هــاي خودآگــاهی و م ــاب آوري و  ت ــزایش ت ــا در اف ت هیجــان ه
  .در دست تالیف. شادکامی زنان سرپرست خانواده

 کودك در رابطه خودمتمایزسازي و رضـایت منـدي زناشـویی در     -نقش واسطه اي رابطه مادر
 . در دست تالیف. دانشجویان

     ال تدوین برنامه درمانی بر اساس مهارت هاي ارتباطی سـتیر و  اثربخشـی آن  در کـاهش احتمـ
 .در دست تالیف. وقوع در زوجین متعارض

 مجله . خنده درمانی و فعالیت هاي بدنی در احساس تنهایی و شادکامی سالمندان تاثیر
 .در دست داوري. پژوهش هاي مشاوره پژوهشی -علمی

 The comparison of mother- child communication and anger self-regulation 
skill between children with ADHD and normal children. poblished 
in: International Journal of Psychology and Behavioral 
Research. Special issue Vol 1(4), 375-382, 2014 . Available 
online at http:// www. ijpbrjournal.com ISSN 2322-4002 ©2014 
Victor Quest Publications. 

 The Relationship between Mothers’ Personality Traits and Social 
Development of Students with ADHD and Normal Students.  
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poblished in: International Journal of Psychology and 
Behavioral Research. Vol., 3(3), 227-233, 2014. Available online 
at http:// www. ijpbrjournal.com ISSN 2322-4002 ©2014 Victor 
Quest Publication.  

  

  در کنفرانس هاي داخلی و خارجیمقاالت تالیف و تر جمه 

 
   ،شـده   چـاپ شناسایی استرس زاهاي روان شناختی و اجتماعی در نوجوانان مبتال به سـرطان

، 1392ششمین همـایش روان پرشـکی کـودك و نوجـوان      مجموعه مقاالت در
 .  پزشکی تبریزدانشگاه علوم 

 در  ارائــه بصــورت ســخنرانی .تحلیــل روانــی خــود واقعــی ادراك خــود و درآمــدي بــر
 .تالیف .دانشگاه

 
  ــا شــادي رابطــه ســرمایه ــی ب ــزش درون ــراد ســنین اجتمــاعی و انگی ــه  ،)50-20(در اف در ارائ

 .)2008(در سال  تورنتو -سالمت روان در کشور کانادا ءکنفرانس بین المللی ارتقا

 
 مجموعه  شده در چاپ .تصویر سازي ذهنی با خالقیت وتاثیر فرهنگ در تحول آنهـا  رابطه

 . دانشگاه آزاد اسالمی .همایش خالقیت و پویائی فرهنگی مقاالت 

 
    تدوین پرسشنامه مقدماتی براي ارزشیابی عملکرد آموزشی اسـتادان در دانشـگاه آزاد اسـالمی. 

 -روان شناسی در کشور ترکیـه  پذیرفته شده در دوازدهمین کنفرانس اروپایی
        .2011استانبول، 

  ــطه اي ــش واس ــی   نق ــال گرای ــه کم ــترس   در رابط ــا اس ــه ب ــاي مقابل ــودگی در  وراهبرده فرس
  .2011 .ارائه در کنفرانس روان شناسی ورزش در کشور کانادا. ورزشکاران فوتبال
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      رت هـاي روانـی خـاص    تدوین برنامه آماده سازي روانی بـراي بازیکنـان فوتبـال براسـاس مهـا
دومین کنگـره علـم و فوتبـال در ایـران، آکـادمی ملـی       ارائه در . ورزش فوتبال

 .1392. فوتبال ایران

   شـده   چـاپ  .خودانگاره و کارآیی خانواده در دانشجویان داراي رفتار خودآسیبی و عـادي
پنجمـین همـایش بـین المللـی روان پزشـکی کـودك و        مجموعه مقـاالت  در

 . تهران ایران،. نوجوان

 مجموعه  شده در چاپ .در شهر تهـران  افراد معتاد و غیر معتاد مقایسه عملکرد خانواده هاي
  .ایران، شیراز. کنگره بین المللی روان شناسی کودك و نوجوان مقاالت

 یی در دانشـجویان و مقایسـه ان در بـین دو    رابطه کارآیی خانواده و سبک هویتی با رفتارمدگرا
 .آتن -بین المللی در روان شناسی، یونان ششمین همایش. جنس

 89در سـال   هاي تربیتی مادران با اضطراب دختران نوجـوان سـال سـوم دبیرسـتان    رابطه  شیوه-
 .آتن -ششمین همایش بین المللی در روان شناسی، یونان. 1388

       مقایسه راهبردهاي نظم دهی هیجانی در دانش آمـوزان دبیرسـتانی داراي تجربـه مصـرف مـواد
 -ششمین همایش بین المللی در روان شناسـی، یونـان  . مخدر و عادي در شهر تهران

 .آتن

 نظم دهی هیجـانی در دانـش آمـوزان دبیرسـتانی داراي تجربـه       تحلیل راهبردي سبک ترجیحی
یـاد و  همـایش ملـی اعت  در مجموعه مقاالت  چاپ شده. مصرف مواد مخدر و عـادي 

 .سالمت

   حــت دارودرمــانی واعتیــاد در معتــادان ت عــودذهنــی بــا رابطــه خودکارآمــدي وتصویرســازي 
همـایش ملـی   در مجموعـه مقـاالت    چاپ شـده  .روان شناختی -ترکیب دارو درمانی

 .اعتیاد و سالمت
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     والـدین   ،والـدین داراي کودکـان سـندرم داون    کیفیت زنـدگی و صـمیمیت زناشـویی در بـین
در مجموعـه   چاپ شده .عـادي داراي کودکان ناتوانی یادگیري و والدین داراي کودکان 

 . در سومین همایش ملی مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر مقاالت

        نقش واسطه اي خودکارآمدي در رابطه بـین جهـت گیـري هـدفی و اضـطراب رقـابتی در
    .2013پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی روان شناسی، دبی، . ورزش کاران

 چـاپ   .تنی بر معنادرمانی در کاهش مشکالت عاطفی دانشجویاناثر بخشی مشاوره گروهی مب
  .1392روان شناسی دانشگاه پیام نورشده در در مجموعه مقاالت همایش ملی 

     اثربخشی رویکرد ارتباطی ویرجینیا ستیر درکاهش احتمال وقـوع طـالق در زوجـین متعـارض .
 .ید بهشتیدانشگاه شه چاپ در مجموعه مقاالت همایش آسیب شناسی خانواده

 در  شده ارائه  .معناي زندگی و انسجام خانواده نقش واسطه اي معنویت در رابطه بین
 همایش بین المللی مشاوره با رویکرد دین و معنویت اولین 

  . تهران. 1393آذرماه    ،شناختی جهت ارتقاي سالمت روان و خوب زیستی روان

 The comparison of family function in families with addict and non-
addict in Tehran. International congress on Child and 
Adolescent Psychology (Cross-cultural and Islamic Approach), 
Shiraz, 27-30Sep.2011.  

 
  تالیفات و ترجمه ها                                                                    

 چاپ شده ،2006،تالیف جکوبس) راهبردها و مهارت ها(اب مشاوره گروهی ترجمه کت. 

 آگوستین مییر و مایکالین :نویسندگان نظریه وعمل،: ترجمه کتاب فنون مشاوره ودرمان
 . در دست ترجمه. بویوین

 ،در دست تالیف کتاب راهنماي عملی پیشگیري و درمان طالق. 

 ورزشی، در دست ترجمهمدیریت راهبرهاي  ر ترجمه کتابهمکاري د.  
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  در دست تالیف. کتاب آمادگی روانی در ورزش، برگرفته از رساله دکتري 

                                                        

 

  دوره هاي آموزشی  تخصصی

  گذراندن دوره سه ماههCBT هراس، ،در درمان اختالالت اضطرابیOCD و افسردگی. 

 تیزموگذراندن دوره هیپن. 

 گذراندن دوره آموزش مهارت هاي زندگی. 

  گذراندن دوره مقاله نویسی به زبان انگلیسی براساس الگويAPA 

 استاد دکتر علی دالور. گذراندن کارگاه تخصصی روش تحقیق در علم انسانی. 

 گذراندن دوره مربیگري مهارت هاي زندگی بوسیله دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم. 

 
  لینیکی و مشاوره ايفعالیت هاي ک

 مشاوره و روان درمانی کودك و خانواده، آماده سازي روانی ورزشکاران  
 مشاوره بالینی با کودکانADHD و خانواده ها در کلینیک آموزش و پرورش. 

 عملی -فکري وسواس مشاوره بالینی با مراجعان داراي اختالل)OCD(. 

 شهید بهشتی ه و تحصیلی در مرکز مشاوره دانشگاهمشاوره خانواد. 

 خانه هاي سالمت شهرداري تهرانري کارگاه آموزش مهارت هاي زندگی در برگزا.   
 برگزاري کارگاه آموزش روش هاي مطالعه در دانشگاه. 

 مشاوره بالینی با کودکان در مرکز مشاوره شهرداري. 

 همکاري علمی با معاونت علمی بسیج دانشجویی دانشگاه واستان تهران. 

  هاي مشاوره و روان شناسی در خوابگاه دانشجوئی دانشگاه شهید بهشتیانجام فعالیت. 

 ارائه سخنرانی در مورد  کودك آزاري در پژوهشکده پلیمر وپتروشیمی.  
 پژوهشی با ستاد مبارزه با مواد مخدر يهمکار  
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 پژوهشی با طرح ملی اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی يهمکار.  
 پیشگیري از جرائم و آسیب هاي اجتماعی پژوهشی با سازمان يهمکار.  
 


