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 تحصیالت

 
 انقالب فرهنگی( رخداد تحصیلی به دلیل ) وقفه دانشگاه تهران ،زبان انگلیسی ،1359، کاردانی

 دانشگاه پیام نور ،علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،1381،کارشناسی

 دانشگاه تهران با رتبه اول، روانشناسی تربیتی ،1384، کارشناسی ارشد

 با رتبه اول دانشگاه تهران ،روانشناسی تربیتی ،1390، دکتری
 

 و درمانگری کارگاه های تخصصی 

 

 سکسولوژی ، تشخیص و درمان اختالالت جنسی  -

 تربیت جنسی کودکان و نوجوانان برای پیشگیری از سوء استفاده جنسی و اختالالت جنسی -

 آموزش جنسی -

 تشخیص و درمان اختالالت جنسی -

 نحوه عملکرد اختالالت جنسی خانم ها با تکیه بر واژینیسموس -

 آسیب دیده اجتماعی ، چالش ها و راهکارهاتوانمند سازی زنان  -

  CBTدرمان افسردگی و اقدام به خودکشی با روش -

 CBTبا روش درمان وسواس فکری و عملی -

 برای درمان مسائل جنسی CBT رفتاری –کاربرد درمان شناختی  -

 ای درمان اضطراب فراگیربر  CBT رفتاری  –کاربرد درمان شناختی  - 

 روایت درمانی -

 تم درمانی -
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 تفسیر نقاشی کودکاننقاشی درمانی و  -

 مربیگری پیشگیری از ایدز -

  ICDLدوره  -

 آشنایی با فناوری های نوین در حوزه آموزش الکترونیکی -

 بینه -اجرا، نمره گذاری و تفسیرآزمون هوش استنفورد -

 کارگاه آمار برای دانش آفزایی هیئت علمی -

 رد گروههای آموزشی دانشگاهآسیب شناسی و تقویت کارک -

 رویکردها و اقتضائات دانشگاه فرهنگیان -

 در دانشگاه فرهنگیان 4و 3و 2و 1ارورزی اجرای دوره ک -

 تفکر سیستماتیک در تدریس دروس مقطع ابتدایی -

 طراحی فعالیت یادگیری -

 تولید محتوای الکترونیکی -

 د بر جنبه های عصب شناختی(اصول و مبانی یادگیری، تدریس و سنجش ) با تاکی -

 
 چاپ شده در نشریات خارجیمقاالت 

 
- Hosseini, Maryam, Fartash, Soheila, and Baneshi, Ali Reza.  “Effectiveness of a 

Spiritual Intelligence Training Program (BBS) on Components of Spiritual 

Intelligence among Students at University Of Tehran”. Science and Education 

ACADEMIC JOURNAL, no3, 2017. 

 

 مقاالت چاپ شده در نشریات داخلی

 

بررسی رابطه سبک های هویت و تعهد هویت با کیفیت دوستی ) مقاله چاپ شده در مجله روان شناسی و علوم  -

 (1385سال  -تربیتی دانشگاه تهران

 -یت ، تعهد هویت ، و کیفیت دوستی) مقاله چاپ شده در مجله پژوهش زنانتفاوت های جنسیتی در سبک های هو -

 (1385سال 

مدل ساختاری روابط میان سبک های فرزندپروری والدین با سبک های پردازش هویت و تعهد هویت نوجوانان) مقاله  -

 (1393سال  -ارائه شده به مجله پژوهش های کاربردی روان شناختی
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 معاونت فرهنگی و اجتماعیمجله فرا، فصلنامه روان شناسی اسالمی، آموزه های دینی )  تمرین های معنوی و -

 (1395 ، شماره یکم، تابستاندانشگاه عالمه طباطبایی

  ( فرا، فصلنامه روان شناسی اسالمی، مجله معاونت فرهنگی و پرورش هوش معنوی بر اساس آموزه های اسالمی

 (1395شماره دوم، پاییز دانشگاه عالمه طباطبایی، اجتماعی 

 

 داخلیدر همایش های  چاپ شده مقاالت
 

) مقاله ارائه شده در  رابطه تحصیالت و جهت گیری هدفی والدین با انگیزش و یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان -

 (1390سال  دانشگاه شهید بهشتی –سومین کنگره آسیب شناسی خانواده 

 اجتماعی دختران نوجوان شهر تهران -سبک های هویت، تعهد هویت و بلوغ روانیرابطه بین سبک های فرزندپروری،  -

 (1390دانشگاه شهید بهشتی سال  –) مقاله ارائه شده در سومین کنگره آسیب شناسی خانواده 

سال  -)ارائه شده به دومین کنگره روان شناسی اجتماعی پیوند علی میان سبک های پردازش هویت و تعهد هویت -

1392) 

مدل ساختاری روابط میان سبک های پردازش اطالعات، سبک های پردازش هویت، و راهبردهای مقابله در محیط  -

 (1392سال  -)پذیرفته شده در اولین کنگره روان شناسی بالینی کودک و نوجوان تحصیلی

 (1392ه طباطبایی سال دانشگاه عالم -)مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی انشا و نویسندگی انشا درمانی -

 (1395دی  -بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگیکنگره اولین ) در مدرسه خرد  آموزش -

معنویت و هوش معنوی: چگونه می توانیم در مسیر پرورش آنها قدم بر داریم؟ )اولین کنگره بین المللی مطالعات   -

 (1395دی  -رفتاری جامعه و سبک زندگی

ات در برنامه تربیت معلم ) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های علوم و اصالح -

 ( 1395آذر  –فناوری 

کاربرد نظریه هوش موفق در تعامالت بین فردی معلمین با دانش آموزان )دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به  -

 ( 1395آذر  –توسعه پایدار در بخش های علوم و فناوری 

 (1396اسفند  6 -راهبردهای یادگیری خود تنظیمی ) دهمین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم اجتماعی -

یادگیری خود تنظیمی در فرایند مشاوره تحصیلی) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه  آموزش -

 (1397اسفند  5 -وره ایرانعلوم تربیتی، روان شناسی و مشا

 

 طرح های پژوهشی
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آموزشی با رویکرد روان شناختی، تربیتی و اجتماعی به منظور اعتالی دینداری  –تهیه و اجرای برنامه های فرهنگی  -

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(  )دانشجویان به عنوان همکار طرح 

 به،گزینش و انتخاب دانشجویان جهت پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و ارایه الگوی مطلوبآسیب شناسی فرآیند مصاح -

 به عنوان ناظر طرح ) معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان(

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

ستثنایی تاثیر آموزش گروهی واقعیت درمانی بر بهزیستی روان شناختی، شادکامی، و فرسودگی شغلی معلمان مدارس ا-

 98شهریور شهر تهران، مریم آذر آیین، کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان،  5منطقه 

اثر بخشی آموزش تاب آوری به مادران بر کیفیت زندگی آنها و رابطه آنها با فرزندان و پیشرفت تحصیلی فرزندان دانش  -

 98شهریور فرهنگیان،  کارشناسی ارشد دانشگاه آموز دوره ابتدایی، مینا محمدزاده اصفهانی،

رفتاری بر اهمالکاری، اشتیاق تحصیلی، کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر  –تاثیر مداخالت شناختی  -

 98شهریور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان ،  دوره دوم متوسطه، فروغ خداداد محمودی،

حصیلی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر، لیل اثر بخشی برنامه آموزش تحول مثبت جوانی بر سرزندگی ت -

 97جمشیدیان، کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه تهران، خرداد 

تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش موفق بر درگیری تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی و گرایش به تفکر انتقادی در  -

ن، کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه فرهنگیان، دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان بهارستا

 97بهمن 

تاثیر آکوزش مثبت نگری بر پیوند با مدرسه، درگیری تحصیلی، و تحمل ناکامی دانش آموزان دهتر دوره اول متوسطه 

 97شهرستان جوین، کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه فذهنگیان، بهمن 

هی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت نگر فریش بر بهبود کیفیت زندگی و تقویت تاب آوری ربخشی مشاوره گرواث -

 3/9/95، سحر غفوری، کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، خانواده

 13/9/95سالمت معنوی از منظر قرآن و حدیث، فرزانه اسدی کشه، کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان،  -

تنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل ناکامی و شادکامی در نوجوانان، کاظم پور طاهری، اثر بخشی آموزش گروهی مب -

 26/11/95کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 

 

 

 سوابق حرفه ایفعالیت های اجرایی و 

 

 1396آبان ماه تا  1391سال  مهر ماه از دانشگاه فرهنگیان مدیر گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره پردیس نسیبه -
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و مسئول تدوین  دانشگاه فرهنگیان رشته راهنمایی و مشاوره وسدرو سرفصل بازنگری برنامه تخصصی عضو کارگروه  -

 درسی ماده 12سرفصل 

 عضو کارگروه توانایی علمی در رشته راهنمایی و مشاوره هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان -

 به مدت یک سال 16/3/1394از 

 به مدت دو سال 30/2/1396شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان از  عضو -

 عضو ثابت گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه فرهنگیان -

 عضو کمیته تخصصی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان -

 1393در سال  فرهنگیان عضو شبکه مجازی مشاوران رئیس دانشگاه -

 تا کنون 1385مشاوره و بهداشت روانی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از سال عضو کلینیک  -

 تا کنون 1385مشاور دانشجویان پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان از مهر ماه  -

 94-93عضویت در شورای پژوهشی استان تهران دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی  -

 1391نسیبه در سال تحصیلی  عضو شورای پژوهش پردیس -

 1395آبان عضو کمیته علمی همایش گفتار و زبان در کودکان با نیازهای ویژه  -

 1385از سال  وهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیطرح های پژ و اعتباربخشی عضویت در کمیته ارزشیابی -

 سال 4به مدت 

 سال 4به مدت  1385از سال  آموزش و پرورشوزارت ی آموزشی عضویت در دفتر تامین رسانه ها -

 وزارت آموزش و پرورش عضویت در کمیته تدوین مالک های ارزیابی وسایل آموزشی -

  در دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان یآموزشبرگزاری کارگاه های  مسئول -

قطع پیش دبستان تا پیش شهید مهدوی از م آموزشی برنامه آزمایشی پرورش اخالقی در مجتمع و ناظر طراح -

 1389در سال  دانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 


