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 نام خداه ب

 (VC)پژوهشي ـ علمي  بقسوا

 مشخصات فردی

 نام

 ناهید

نام 

 خانوادگی

 ثامتی

 نام پدر

 حسین

 شماره ملی

 9004694262 

 جنسیت

 زن

وضعیت 

 تأهل

 متاهل

 پست الکترونیک

n.sameti.2016@gmail.c

om 

شماره 

 شناسنامه

1623 

تاریخ 

 تولد

30/4/48 

وضعیت خدمت 

 وظیفه
 تلفن

021-

44465669 

ه شمار

 موبایل

0912547478

5 
 آدرس ها

 شماره تلفن کد پستی آدرس شهر استان کشور آدرس

 تهران تهران ایران محل کار
دانشگاه فرهنگیان 

 پردیس نسیبه تهران
1463773111 44253090 

 تهران تهران ایران منزل

بلوار اشرفی 

میدان -اصفهانی

پونک خ پارک کوچه 

 22عبداللهی پ 

 7واحد 

1469693854 44465669 

 

 سوابق تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی

رشته 

 تحصیلی
 محل تحصیل

از 

 تاریخ

تا 

 تاریخ

مبنای 

 معدل
 معدل

 دکتری
روانشناسی 

 تربیتی
عالمه طباطبایی دانشگاه 

 تهران
1392 1397 

درجه 

 عالی
19/50 

کارشناسی 

 ارشد

روانشناسی 

 تربیتی
دانشگاه دولتی شهید 

 چمران اهواز
1372 1375 

از 

 بیست
18/22 

 کارشناسی
روانشناسی 

 بالینی
دانشگاه دولتی شهید 

 چمران اهواز
1369 1371 

از 

 بیست
17/55 

 توانمندی ها

 میزان تسلط میزان عالقه مندی عنوان

 زیاد زیاد مهارتهای هفتگانه کامپیوتر

آموزش -مشاوره وروانشناسی

 خانواده
 زیاد زیاد

 متوسط متوسط زبان انگلیسی

 بق عضویتسوا

 تا تاریخ از تاریخ نوع عضویت مسؤلیت نام محل

 1372 فعال  بسیج اساتید
در حال 

 حاضر

انجمن روانشاسی 

 ایران
 تاکنون 1386  

انجمن روانشناسی 

 تربیتی
 

 
 تاکنون 1390
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 طرح های پژوهشی

 ردیف
 طرحعنوان  طرحنوع 

سال 

 ارائه
 محل ارائه

نقش در 

 طرح

1 
 -علمی

 پژوهشی

سشنامه اي ساخت و اعتباریابي پر

براي سنجش حمایت اجتماعي در 

دانشجویان و رابطه آن با اضطراب 

در دانشجویان  Aو افسردگي و تیپ 

رتبه اول  -دانشگاه شهید چمران 

تحقیق در دانشگاه و ارائه در 

 انجمن روانشناسي

 
دانشگاه 

 شهید چمران
 

2 
 -علمی

 پژوهشی

بررسي تأثیر نابسامانیهاي 

راب خانوادگي بر میزان اضط

 دختران

 

 
دانشگاه 

 شهید چمران
 

3 
اقدام 

 پژوهی

-عاطفي-كاهش مشكالت رفتاري -1

اجتماعي ، تحصیلي در دانش 

آموز داغدیده سال سوم 

رتبه اول  -دبیرستان 

استاني و ارایه در همایش 

اقدام پژوهي نهمین برنامه 

معلم پژوهنده اداره کل 

 شهرستانهای استان تهران
 

 

سازمان 

آموزش و 

 پرورش
 

 

  مقاالت

تاریخ  مجله نوع مقاله عنوان مقاله ردیف

/محل 

 انتشار

 محل/کشور

1 

بررسی میزان 

بهزیستی روانشناختی 

سازگاری زناشویی 

ورضایت از زندگی در 

خانواده های چند 

 همسری وتک همسری

 علمی پژوهشی

فصلنامه علمی 

پزوهشی  مشاوره 

ورواندرمانی 

خانواده دانشکده 

علوم انسانی 

انشگاه و...د

 کردستان

 ایران 26/7/94

2 

تاثیر فناوری 

اطالعات و ارتباطات 

در تعلیم و تربیت 

 ترویجی -علمی  -شاداب

چاپ در چکیده مقاالت 

همایش علمی "حلقه 

های گمشده در آموزش 

" دی ITمبتنی بر 

  ماه
 

 ایران 89

3 

 بینی پیش مدل تدوین

 بر تحصیلی عملکرد

 هوش های مولفه اساس

 حل ارتمه عاطفی،

 انگیزش و مسأله

 میانجی با پیشرفت

 راهبردهای گری

 و شناختی یادگیری

 دانش در فراشناختی

 مدارس آموزان

 هوشمند وعادی

 پژوهشی-علمی

 

 

 

 

فصلنامه پژوهش در 

 ایران 97 نظام های آموزشی

      
      

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی

-isi 

jornal of american science-life 

science 

 

investigating the intermediate role of achievement 

goals among personality 

-isi European Journal of Scientific 
Research 

Assessing Effects of Strategic and Emotional 

Training of Values and Attitudes on Learning of 

Iranian Students 

isc Pinnacle  research  journal          
ofmultidisciplinary research 

Comparative examination of group discussion 
teaching method with lecturing  teching method 
impact in the educational system on the  
educational progress of university students 

isc International   journal  of 
research in organizational 
behavior and human  
resource management 

Examination of rate of tacit and stipulated 
knowledge of teachers  about learning theories in 
the process of teaching 
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 مایش های علمیه

عنوان  ردیف

 همایش

نوع  هعنوان مقال

 پذیرش

داخلی/ بین 

 المللی

 سال

1 

مشکات حجاب 

و آراستگی 

دانشگاه 

آزاد اسالمی 

 ورامین

 

تأثیر پوشش در روابط دختر و پسر 

–   

 داخلی

 

2 

همایش آموزش 

و پرورش 

هویت ، 

چالشهای 

 فراوری آن
 

جهاني شدن و رابطه آن با وحدت 

هویت ملي، دیني، مدرنیته در 

 آموزش و پرورش 
 

 داخلی

 

3 

جایگاه 

مشاوره در 

تعلیم و 

تربیت 

.سازمان 

آموزش 

 وپرورش

 

 

 تعلیم و تربیت شاداب
 

 

 داخلی

 

4 
همایش ملی 

 مدرسه

تدوین مدل پیش بینی عملکرد 

تحصیلی بر اساس مولفه های هوش 

عاطفی، مهارت حل مسأله و انگیزش 

نجی گری راهبردهای اپیشرفت با می

یادگیری شناختی و فراشناختی در 

 آموزان مدارس  دانش

 

 داخلی

 

5 
همیش ملی 

 آموزش

رابطه هوش هیجانی و مولفه 

های آن با پیشرفت گرایی شغلی 

در بین معلمان مدرسه متوسطه 

 تهران 4عمومی منطقه 

 1395 داخلی 

 همایش ملی 6

نقش فعالیت های فرهنگی 

دانشگاه فرهنگیان در اوقات 

فراغت دانشجویان دانشگاه 

 فرهنگیان

 1394 داخلی 

 همایش ملی 7
مهارت ادراکی مدیران آموزشی 

 با تأکید بر آموزه های دینی
 1393 داخلی 

 

 

 تالیفات

تاریخ  انتشارات نوع اثر اثرعنوان  ردیف

/محل 

 انتشار

1 
تالیف کتاب نگرشی بر آسیب 

 های اجتماعی
 آموزشی -عمومی

فرهیختگان 

 دانشگاه
1392 

2 
تالیف کتاب برنامه ریزی 

 سیآموزشی ،در
 آموزشی -عمومی

ناشر پیام 

 کوثر
1392 
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 سوابق اجرایی

 سمت محل خدمت عنوان فعالیت
نوع 

 همکاری
 تا تاریخ از تاریخ

 رییس تربیت معلم 

 اسالمشهر

عترت 

 واوان

 1390 1385 موظف مدیر

برنامه  معاون مد یرکل

 ریزی ونظارت فرهنگی

سازمان 

مرکزی 

دانشگاه 

 فرهنگیان

 93 90 موظف مدیر

مشاوره دانشجویان در 

 خوابگاه

پردیس 

 نسیبه
 مشاور

غیر 

 موظف
93  97 

مدرس آموزش خانواده 

انجمن اولیاء و 

مربیان و هسته مشاوره 

 اداره آموزش و پرورش

 90 80 غیرموظف مدرس مشاور ورامین

 هسته تخصصی عضو

 آموزش اداره– مشاوره

  – ورامین پرورش و

 82 75 موظف مشاور ورامین

تشکیل کمیته  مسئولیت

تخصصی برنامه ریزی 

مشاوره دانشجویان 

 مراکز تربیت معلم 
 

 86 85 غیرموظف مدیر اسالمشهر

فعالیت در کمیته 

بانوان ستاد 

فرمانداری شهرستان 

  -اسالمشهر

 

 91 86 غیرموظف مدیر اسالمشهر

مدیر دوره مصاحبه 

معرفی شدگان چند 

برابر ظرفیت مراکز 

تربیت معلم و رشته 

ستاره دار های 

دانشگاهها در آزمون 

-  

 89 87 غیرموظف مدیر اسالمشهر

مسئوولیت تشکیل 

اداره کمیته تخصصی 

منطقه دو کشوری با 

عنوان کمیته تخصصی 

تهیه و تدوین آئین 

نامه های اداری 

مجتمع آموزش عالی 

 امبر اعظم )ص( یپ

 88 87 غیرموظف مدیر اسالمشهر

مدیر گروه آموزشی 

 اورهروانشناسی ومش

پردیس 

نسیبه 

 تهران 

 تا کنون 97 موظف مدیر
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رییس کمیته تحصیالت 

تکمیلی گروه 

 روانشناسی

دانشگاه 

فرهنگیان 

پردیس 

نسیبه 

 تهران

 تاکنون 97 موظف مدیر

عضو شوری مرکزی 

آموزشی وفرهنگی 

 وپژوهشی

دانشگاه 

فرهنگیان 

پردیس 

نسیبه 

 تهران

 عضو رسمی
غیر 

 موظف
 تا کنون 97

ه عضو گارگرو

اساتید محتوایی 

تحقق سند تحول 

 بنیادین 

دانشگاه 

 فرهنگیان
 عضو

غیر 

 موظف
97 98 

کارگروه تخصصی عضو 

نگری برنامه باز

درسی رشته مشاوره 

مهارت آموزان ماده 

28 

معاونت 

آموزشی 

دانشگاه 

 فرهنگیان

 98 97 غیرموظف تخصصیعضو 

 

 اوری )مجالت تخصصی ، همایش ها ،جشنواره هاو ....(د

 عنوان فعالیت

 

 محل خدمت

 

 سمت

 

نوع 

 همکاری

 از تاریخ

 

 تا تاریخ

 

 

 

کتاب جریان های رشدی 

 وتربیتی

دانشگاه 

 فرهنگیان نسیبه

وهیاعض

 ت علمی

داوری 

انجمن 

اولیا 

 ومربیان

26/8/98 6/9/98 

 

 ی علمی و  پژوهشیجوایز و مقام ها

 برگزار کننده مقام/رتبه عنوان فرعی عنوان اصلی
سال 

 کسب

 

دریافت از سازمان 

آموزش و پرورش 

شهرستانهای استان 

تهران با عنوان   

سال  –مشاوره موفق 

81 

    

دریافت از اداره 

آموزش و پرورش به 

تالش در كیفیت جهت 

ارتقاء كیفي و كمي 

مسایل تربیتي و 

 81سال  –مشاوره 

    

دریافت از سازمان 

آموزش و پرورش 

شهرستانهای استان 

کسب رتبه تهران جهت 

اول استانی  فعالیت 
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 ابق تدریسوس

 مقطع تدریس عنوان درس محل تدریس
ترم 

 شروع
 ترم پایان

نقش 

در 

تدري

 س

تربیت معلم 

 نسیبه تهران
کلیه دروس روانشناسی 

 ومشاوره
    کارشناسی

تربیت معلم 

 عترت واوان
کلیه دروس روانشناسی 

 ومشاوره
    کارشناسی

تربیت معلم 

 زینبیه ورامین
کلیه دروس روانشناسی 

 ومشاوره
    کارشناسی

دانشگاه پیام 

 نور

 

کلیه دروس روانشناسی 

 ومشاوره
    کارشناسی

 

 مدارک زبان

برجسته در مركز 

 -مشاوره خانواده 

 83سال 
 

دریافت از سازمان 

آموزش و پرورش 

شهرستانهای استان 

رتبه اول تهران :کسب 

 استانی در فعالیت

پیشبرداهداف پژوهشي 

نده در مرحله پژوهمعلم 

        استاني نهمین 

 ژوهندهم پمعلمهبرنا

    

دریافت از اداره 

آموزش و پرورش به 

جهت زحمات ارزشمند 

ارائه مقاله علمي در 

 85سال  –و پژوهشي 

    

از سازمان  دریافت

آموزش و پرورش 

شهرستانهای استان 

ایجاد تهران با عنوان  

تعامل و ارائه اندیشه 

 یشبردپهاي ناب در 

مشاوران وهگر اهداف  

 86سال  -جوان 

 

    

دریافت لوح سپاس از 

معاونت فرهنگی دانشگاه 

حسن عملکرد  –فرهنگیان 

 91-92و اخالق 

 

    

 

تقدیری مدیر دریافت 

سرپرست از گروه فعال 

آموزشی امور پردیس های 

 98 استان تهران
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 عنوان
تاریخ 

 اخذ
 مالحظات مدت اعتبار

انشگاه تافل د

 عالمه طباطبایی
28/3/94   

 سال اخیر۲کارگاه آموزشی در

شرکت در دومین 
کنگره ملی 

روانشناسی ایران 

 میزگرد2

محور یادگیری 

وآموزش محور 

 روانسنجی

و19/8/95

20/8/95  
 تهران

انجمن 

روانشناس

 ی ایران 

شرکت درکارگاه 
بازی تخصصی 
استاد  درمانی

 کیان ارثی

سازمان نظام 

 ومشاوره روانشناسی

14/8/95  

ساعت 8  

  تهران

شرکت در کارگاه 
پرورش تخصصی 
 خالقیت

انجمن روانشناسی 

 تربیتی
19/11/95  تهران 

 دانشگاه

 الزهرا

شرکت در کارگاه 
 پروپوزال نویسی

آموزش ضمن خدمت 

 دوره بالندگی

به 95آذر

 8مدت 

 ساعت

 تهران
دانشگاه 

 فرهنگیان 

     

 آموزشی کارگاه

 درمانی طرحواره

 دکتر حمید پور

کارگاه آموزشی 
 طرحواره درمانی

شماره 

2353/140/96/917  
12/8/96  

 اختالالت درمان

 وبیش یادگیری

فعالی 

 دکترعلیزاده

 علمی انجمن
 تربیتی  روانشناسی

2070شماره   8/2/96  

 ارتقای کارگاه

نفس  به اعتماد  

 طباطبایی عالمه
 روانشناسی  دانشکده

ساعت شماره  6

69ک492/813  
29/9/96  

 تکمیلی دوره

 از پیشگیری

 اعتیاد 

 مرکزی سازمان
 دانشجویی معاونت
 فرهنگیان  دانشگاه

500/4247/50000  20/6/96  

 دوره پنجمین

 سازی توانمند

 وبالندگی

 مشاوران 

 دانشجویی معاونت
 فرهنگیان  دانشگاه

500/5641/05000  

30/7/  

96 

عضو کمیته تخصصی 

پژوهش وتوسعه 

 حرفه ای

ه فرهنگیان دانشگا
 نسیبه

5080/21503/11  15/2/98  

گارگاه سالمت روان 

دربهبود فرایند 
 311/549/50802  28/7/98  
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تربیتی وآموزشی 

 دانشجویان

    

راهکارهای کارگاه 

 ازدواج موفق
  29/01/97  

های تربیت مدل 

 معلم درجهان
  11/10/97  

واحد یادگیریطراحی     20/10/89  

 

 

 با سپاس فراوان                    

 عضوهیئت علمی پردیس نسیبه-ناهید ثامتی                         


