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 دانشگاه محل تحصيل علوم پزشكي سمنان محقق اردبيلي محقق اردبيلي

 

 سمت فعلی

 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی و علوم سیاسی دانشگاه گلستان

 سوابق فعالیت های آموزشی در دانشگاه ها

 محل تدريس نام درس مدت
 

روان شناسي  -آمار و روش تحقيق   سال 4

روان شناسي يادگيري -رشد  

دانشگاه آزاد اسالمي واحد   )کارشناسي(

 سقز

سوابق 

 تدريس
خانواده  -رفتار درماني -نورسايکولوژي سال 1

آزمون هاي فرافکن -درماني  

دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوکان )ارشد 

 روان شناسي باليني(

 -آمار و روش تحقيق -آسيب رواني  سال 4

نظريه  -روان شناسي يادگيري -درمان اعتياد

 روان درماني و مشاوره

دانشگاه پيام   )کارشناسي روان شناسي(

 نور سقز

)کارشناسي(دانشگاه محقق اردبيلي  آمار و روش تحقيق سال 1  

 گرگان و بهشهر دانشگاه پيام نور  روان شناسي سالمت و آمار 1

   )کارشناسي مشاوره(



شيوه هاي تغيير  -آمار و روش تحقيق   سال 4

پويايي گروه  -مشاوره وروان درماني -رفتار

 و روش تدريس علوم

)کارشناسي  دانشگاه پيام نور بوکان

   مشاوره(

 

 پژوهشیطرح های 
 نام طرح طرف قرارداد تاريخ
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دانشگاه محقق 

 اردبيلي

طراحي و ساخت ابزار ريانه اي براي تغيير فرآيندهاي شناختي زيربنايي  

 موثر بر اختالل عملکرد رياضي و نارساخواني

هاي طرح

 پژوهشي

دانشگاه محقق  1390

 اردبيلي

انجام درمان اختالالت تهيه و بررسي کارايي ابزار رايانه اي جهت  

ساله استثنايي و  8-7تلفظي و تاخير در رشد گفتار و زبان بچهه اي 

 طبيعي

دانشگاه محقق  1391

 اردبيلي

 بررسي سازگاري و تفرد همسران در خانواده هاي ناسازگار و بهنجار  

1396 

 

 

1397 

 مجري

 

 

 مجري

 يو جرات ورز يمقابله ا ينشخوار خشم، راهبردها نيارتباط ب يبررس

دانشگاه گلستان انيدر دانشجو  

 يکنندگ ليبا نقش تعد يبه خودکش شيو گرا يدلبستگ يرابطه سبک ها

دانشگاه گلستان( يلعه مورد) مطا انيدر دانشجو يو وابستگ يخودانتقاد  

 

 
  عنوان مقاله نام مجله IF تاريخ و محل

ت
اال

 مق

 مجارستان  2013 

 2011 
خارج از  

 ايران

 2009 
خارج از  

 ايران

 2011 
خارج از  

 ايران

 2013 
خارج از  

 ايران

   international letters 

of social and 

humanstic 

  MIDDLE- EAST 

JOURNAL OF 

SCIENTIFIC 

RESEARCH 

  RESEARCH 

JOURNAL OF 

BIOLOGICAL 

SCIENCE 

  WORID APPLEID 

SCIENCES 

JOURNAL 

  INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

APPLIED 

PSYCHOANALYTIC 

STUDIES 

 efficacy of the cognitive and exposure 

therapy in the treatment of OCD 

 The Investigation of the Effect of 

Computer-Assisted Instruction on 

Treating Language and Pronunciation 

Disorders in 7-8 Year- old children 

 Comparing the Phonological Skills 

Between Preschool Boys and Boy 

Students of 1st year of School 

 Relationship Between Fundamental 

Movement Skills and body Mass Index in 

7- to - 8 Year- Old Children. 

 efficacy of the cognitive abd aversive 

therapy in the treatment in OCD 

 

 Effectiveness of cognitive-advancing 

software on executive functions of the 

response inhibition and working memory 

in preschool children1 
 

ISI مقاالت 



2014  

 

 

 International Journal of 

Modern Science in 

Clinical Psychology 

 1392 

ذانشگاه  

 –آزاد 

 تهران
 

 1390 

 -اردبیل 

دانشگاه 

 محقق
 

 1388 

 -سبزوار 

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 اهواز  1390 

 1390 
دانشگاه  

 عالمه

 1392 

دانشگاه  

علوم 

پزشکی 

 اصفهان
 

 فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی  

 

 
 

 مجله ناتوانی هاي يادگیري  

 

 
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   

 درمانی سبزوار
 

  
 

هاي روان شناختیآورد ستد   

فصلنامه علمی و پژوهشی فرهنگ   

 مشاوره
 

 مجله علوم تحقیقات رفتاري  

 اصفهان
 

بررسی اثربخشی آموزش مهارت هاي جستجوي  

شغلی بر روي کلوپ شغلی بر اضطراب و 

درماندگی شغلی دانشجويان دانشکده علوم انسانی 

 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر  

کارکردهاي اجرايی، بازداري پاسخ و حافظه کاري 

کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش 

 فعالی

بررسی نقش سبک هاي دلبستگی و مکانیزم هاي  

دفاعی در تمییز دانشجويان سیگاري و غیر 

 سیگاري

طراحی و ساخت ابزار ريانه اي براي تغییر  

فرآيندهاي شناختی زيربنايی موثر بر اختالل 

 عملکرد رياضی و نارساخوانی

تهیه ابزار رايانه اي سنجش استعداد تحصیلی  

 دانش آموزان سال اول دبیرستان

اثربخشی درمان شناختی و انزجاري بر وسواس  

عملی -فکري  
 

 علمی پژوهشی

 

  عنوان کنفرانس موضوع تاريخ و محل
س

ران
کنف

ها
 

دومین همايش ملی 

 روان شناسی پیام نور

بررسی مقايسه مهارت هاي ظريف دانش  روان شناسی

 آموزان بیش فعال و مبتال به اختالالت يادگیري

 داخلی

اولین همايش ملی 

 الگوي خانواده سالم

بررسی علل و عوامل موثر در بروز پديده  روان شناسی

 1392سال طالق در شهرستان سقز در  

 

 

 نام اختراع محل ثبت اختراع تاريخ
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 سازمان انفورماتيک
طراحي و ساخت ابزار ريانه اي براي تغيير فرآيندهاي شناختي  

 زيربنايي موثر بر اختالل عملکرد رياضي و نارساخواني



رايانه اي جهت انجام درمان تهيه و بررسي کارايي ابزار   سازمان انفورماتيک  1390

 8-7اختالالت تلفظي و تاخير در رشد گفتار و زبان بچهه اي 

 ساله استثنايي و طبيعي

اختراع 

و 

 نوآوري

 

 راهنمايی پايان نامه ها

 نفر( 20کارشناسی)  -1

 نفر( 25کارشناسی ارشد) -2

 

 کارهاي در دست اقدام

 ترجمه کتاب:

 (..ترجمه شده) Human Neuropsychologyکتاب 

 کتاب بیماري آلزايمر )چاپ شده(ترجمه 

 ترجمه کتاب فرهنگ لغات روان شناسی علوم مرتبط، انتشارات شهید بهشتی ) چاپ شده(

 ترجمه کتاب راهنماي بالینی اختالل نقص توجه/ بیش فعالی )چاپ شده(

 ترجمه کتاب مديريت بالینی افسردگی )چاپ شده(

 ن شناخت درمانی( در حال چاپترجمه کتاب غلبه برافسردگی )با استفاده از فنو

 ترجمه کتاب آلزايمر )چاپ شده(

 ) در حال ترجمه( 2016ترجمه کتاب روان شناسی رشد 

 )زير چاپ( بالینی اختالالت جنسیترجمه کتاب راهنماي 

 اختالالت جنسی مردان در مشکالت عصب شناختی )در دست ترجمه(

 سابقه خدمات روان شناختی و مشاوره اي:

 همکاري با مرکز مشاوره گلستان -1

 دانشگاه آزاد واحد سقزهمکاري با مرکز مشاوره -2

 اردبيلسابقه مشاوره در مرکز مشاوره سپند -3
 


