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fsa@kashanu.ac.ir ١٣444۶4141کاشاندانشگاه   ١ 

 

:سوابق تحصیلی  

تاریخ 

 اخذمدرک

 مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام دانشگاه شهر کشور

 
 فهاندانشگاه اص اصفهان ایران

 روان شناسی کودکان استثنایی
 کارشناسی

 
 دانشگاه تهران تهران ایران

 روان شناسی کودکان استثنایی
 ارشناسی ارشدک 

 
 تهران یرانا

 دانشگاه تربیت مدرس
 دکتری شناسیروان 

 محمود دکتر :نماھرا استادخفیف؛   ذهنیمانده عقب  پسران پرخاشگری کردن مهاربررسی اثر موسیقی )ریتمیک( در  عنوان پایان نامه فوق لیسانس:زسیس          

 دادستان پریرخ دکتر: مشاور استاد منصور،

     آزاد پرویز دکتر :نماھاستاد را افسردگی نوجوانان؛ بر غربی و ایرانی ایھتأثیر موسیقی درمانگری فعال و فعال پذیر با استفاده از نغمه : عنوان رساله دکتری   

 آشتیانی فتحی علی دکتر:مشاوره استاد ،فالح

 

:اجرایی ایھفعالیت  

 دانشگاه موسسه یا
 سمت سازمانی کار شهر محل تاریخ

 شروع خاتمه

 مدیر گروه کاشان   دانشگاه کاشان

 مدیر نظارت و سنجش آموزش  68 68 

  
 ادامه دارد

 
19 

 بهداشتعضو شورای سیاستگذاری مشاوره و  

 دانشگاهیان روان

  
 ادامه دارد

 
16 

عضو ثابت کارگروه بررسی توانایی علمی در  68

 روانشناسی و علوم تربیتی ایھکارگروه 

 
61 68 

هیات علمی در نماینده اعضای  

 شورای دانشگاه
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61 61 

 ارزیابی و نظارت یأتھ عضو 

 هاناصف استان عالی آموزش

 
 68 ادامه دارد

 آزمون و گزینش کارگروه عضو 

 جوان مشاوران گروه

 دانشگاه آموزشی شورای عضو  68 61 



 : لیسانس و دکتری فوق دوره نامه پایان نمایھاستاد را

سال 
 دفاع

 ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو تحصیلی مقطع نامه پایان عنوان

 دانشجویان زناشویی رضایت میزان بررسی 

 انشانرمسھبا مونث لھمتا
 ١ پور فاضلی مهدی محمد کارشناسی

 دانشجویان زناشویی رضایت میزان بررسی 

 مسرانشانھبا مونث لھمتا
 ٢ زاده رمضان شهرزاد کارشناسی

 مونث لھمتا دانشجویان زناشویی رضایت میزان بررسی 

 انشانرمسھبا
 کارشناسی

 -الری نادرمانده

 مصطفوی علیرضا سید
٣ 

 آموزان دانش تحصیلی وپیشرفت خودپنداره بین رابطه بررسی 

 غرب گیالن شهرستان مرکز متوسطه مقطع

 

 
 کارشناسی

  نجفی اله عزت-الفتی علیرضا
۴ 

 شهرستان مشاوران کاری فرسودگی ومقایسه میزان بررسی 

 وبیدگل آران کاشان
 ۵ بیدگلی نعمتی اشرف کارشناسی

 الشتر شهرستان تحصیلی افت وعوامل علل بررسی 
 کارشناسی

 رشیدی اکبرد علی_گودرزی عباس
۶ 

 زندانیان در موادمخدر به درگرایش خانوادگی تاثیروضعیت بررسی 

 کاشان شهرستان
 ٧ حمیدرضاکرباسی کارشناسی

 وحرفه فنی ایھنرستانھ به ممتاز آموزان دانش گرایش عدم علل 

 کاشانشهرستان  در ای

 
 کارشناسی

  مرادی ملیحه
٨ 

 در دبستانی پیش ازآموزش برخورداری بین ارتباط بررسی 

 شهرستان پسر ابتدائی مقطع آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

 کاشان

 
 کارشناسی

  دادی اله اسماعیل
٩ 

 درکارخانجات کارگران وکارائی شغلی رضایت رایطه بررسی 

 کاشان وابریشم مخمل

 غالمی یمھابرا کارشناسی

 سیدحسین_راوندی

 راوندی حسینیان

 
١1 

 مقطع اموزان دانش تحصیلی بایشرفت تولد ترتیب رابطه 

 نماییھرا
 کارشناسی

 قدرت-سعیدجمشیدی

 آبادی عیسی
١١ 

 تست در یادگیری اختالالت بدون و با کودکان عملكرد مقایسه 9918

 گشتالت بندر حرکتی -دیداری

 
 کارشناسی ارشد

  زاده دشتبان سمیه

١٢ 

 تحصیلی پیشرفت و پیشرفت انگیزش اسناد، سبک رابطه بررسی 9961
 ١٣ بشری مژگان کارشناسی ارشد

 پیشرفت و مقابله یاھ سبک روان، سالمت رابطه بررسی 9918

 تحصیلی
 ١1 عسگرزاده معصومه کارشناسی ارشد

 پیشرفت با نفس عزت و خودپنداره یجانی،ھ وشھ رابطه 9961

 دانشجویان تحصیلی
 ١1 سالمی فاطمه کارشناسی ارشد

 دانش شخصیتی یاھویژگی و اینترنت به اعتیاد رابطه بررسی 9918

 آموزان
 ١1 گندمی زینب کارشناسی ارشد

 دینی تفسیری تجارب برخی ژرفای و گستردگی بررسی 9918
 ١٧ بابادی عسكری مرجان ارشد کارشناسی

 پیشرفت و خودکارآمدی با پروری فرزند ایھ سبک رابطه 9918

 آموزان دانش تحصیلی
 ١٨ فرد نایینی راھز کارشناسی ارشد

-در  فرایند یاددهی ict از وری رهھب میزان تطبیقی بررسی 9968
 یادگیری در بین اعضای هیات علمی

 91 مقدم میرزایی رهھز کارشناسی ارشد



و ابراز وجود در  مقابله یاھبر سبک  یدلبستگ یاھسبک  ریتاث 9968

ھان دانشگایدانشجو کاشان یاھ  

   

 08 خوراسگانی نجاریان زکیه کارشناسی ارشد  

     

دانش  یلیتحص شرفتیپ و یسازگار زانیبدن، م ریتصو نیرابطه ب 9968

ر کاشانشه ی متوسطه آموزان مقطع  

   

 09 کین یاعظم منصور ارشدکارشناسی   

     

 افتهیو سازش نا افتهی سازیبا ابعاد  یلیتحص کاری مالھارتباط ا 9968

مهارگزاری و مسند ییکمال گرا  

   

 00 نیرا مقدسھز کارشناسی ارشد  

     



 

 :یو نوآور یفناور ،یشھپژو یاھتیو نظارت بر فعال یداور ،یابیارز

 

 فعالیت عنوان فعالیت انجام محل ونظارت داوری ارزیابی زمان

 راد محرابی بهجتداور پایان نامه خانم  دانشگاه کاشان 9968

 

یھخسروشا ره قربانھور پایان نامه خانم طادا دانشگاه کاشان 9968  

 
 نیكنام ندا خانم نامه پایان داور دانشگاه کاشان 9968

یآباد نجف یتینامه خانم اعظم وال انیداور پا دانشگاه کاشان 9918  

 

ییعمارلو یغالمرضا پرتو ینامه آقا انیپا داور دانشگاه کاشان 9918  

 
 حیدرقادری آقای نامه داورپایان دانشگاه کاشان 9918

یرندھ یاصغرحداد ینامه عل انیداورپا دانشگاه کاشان 9919  

 
 مشایخی حجت آقای نامه داورپایان دانشگاه کاشان 9919

راد انیره مرادھنامه خانم طا انیپا داور دانشگاه کاشان 9918  

 
  مهدوی فرھره ز خانم نامه داورپایان دانشگاه کاشان 9919

 امیری فاطمه خانم نامه داورپایان دانشگاه کاشان 9919

 دلفان معصومه خانم نامه داورپایان دانشگاه کاشان 9910

دلفان معصومه خانم یلیتكم التیناظرتحص دانشگاه کاشان 9910  

 
 ستارنژاد قدرت آقای نامه داورپایان دانشگاه کاشان 9918

یریکو ینامه خانم اسماء عسگر انیداورپا دانشگاه کاشان 9919  

 

 یگوراب یشرق جهینامه خانم خد انیداورپا دانشگاه کاشان 9919

 
 نژاد آسیه خانم نامه داورپایان دانشگاه کاشان 9918

 نژاد کوگانی فاطمه خانم نامه پایان داور دانشگاه کاشان 9918

 

 
 

 :کتاب معتبر یانتقاد حیو تصح یشھپژو یمقاالت علم یداور ایکتاب  یعلم شیرایو

 فعالیت عنوان فعالیت نوع زمان

 ارزیابی مایشھ مقاله 08 داوری مقاله رداو 9918



 ایران در انسانی علوم جایگاه  

ا با ھرخداد ینیب شیپ انسان در لیپتانس یقیتطب یبررس داورمقاله 9918

یعرفان یكردیرو  

 موالنا یاھغزل  در مایآن ین الگوھک لیو تحل یبررس داورمقاله 9918

 یکاو روان دگاهیاز د یابن عرب یایرو لیتحل داورمقاله 9961

 ونگی یآرا در هیسا یالگو کهن یقیتطب یبررس داورمقاله 9918

 نیجالل الد شهیاند از یشخص ینیب جهان  ستخراجا داورمقاله 9919

موجود یارتباط سطوح یمحمد مولو  

گونی یروانشناس دگاهیصنعان د خیش داورمقاله 9919  

یعرفان اسالم به شیو گرا یھآگا نیارتباط ب یبررس داورمقاله 9910  

 یدر زندگ اھازین مراتب از نظر گاه مزلو به سلسله یھنگا داورمقاله 9966
 موالنا

معرفت شناسانه  دگاهید یتیترب یاھبر داللت  یلیتحل داورمقاله 9966

یعرفان  

 تطبیق -کاوی روان دیدگاه از عربی ابن رویای تحلیل روان داورمقاله 9961

 یدر زندگ اھازین مراتب هاز نظر گاه مزلو به سلسل یھنگا داورمقاله 9961

اموالن  

 
 

 :تدریس سوابق

 ترم - شروع ترم

 آخر

 محل تعداد واحد تحصیلی مقطع

 سیتدر

 ردیف درس نام

 9 استنباطی آمار دانشگاه کاشان 9 تحصیالت تكمیلی 

 0 تحقیق روش دانشگاه کاشان 9 تحصیالت تكمیلی 

 9 آمارتوصیفی دانشگاه کاشان 0 تحصیالت تكمیلی 

 ۴ کاربردی یادگیری ایھ هینظر دانشگاه کاشان 0 تحصیالت تكمیلی 

 ۵ گیری اندازه و سنجش دانشگاه کاشان 0 تحصیالت تكمیلی 

 8 یادگیری اختالالت دانشگاه کاشان 0 تحصیالت تكمیلی 

 8 توصیفی آمار دانشگاه کاشان 0 تحصیالت تكمیلی 



 6 اطفال یبزهكار دانشگاه کاشان 9 کارشناسی 

 1 جنایی روانشناسی دانشگاه کاشان 0 کارشناسی 

 روان شناسی در تحقیق روش دانشگاه کاشان 9 کارشناسی 

 

98 

 99 یادگیری روانشناسی دانشگاه کاشان 9 کارشناسی 

 90 مدیریت در آن کاربرد و آمار دانشگاه کاشان 0 کارشناسی 

 

 

 

 :منتشرشده کتب 

 

 سال نشر
 ناشر

 کار نوع
 کتاب عنوان

 تالیف ترجمه

 نوجوانان و کودکان کاریھبز به دیگر یھنگا   دعوت نشر 9986

   دعوت نشر 9966
 طالق روانشناسی

   سخنوران 9918
 طالق شناسی جامعه

   سخنوران 9918
 آموزشی ارزشیابی

   کاشان نشردانشگاه 9919
 مدرسه شناسی روان بر ای مقدمه

 
 

  (شیھپژو : )علمی،ISIومجالت  درنشریات شده چاپ مقاالت

 

 سال

 انتشار

 دوره

 انتشار

 رتبه
 هینشر

 عنوان هینام نشر

 
9988 

 
 ۵شماره 

  
 شناسی روان مجله

عقب  پرخاشگری کردن مهار( در ینگھ)ضرب آ یقیاثر موس یبررس

ذهنیمانده   

 
9960 

 0شماره 
 ایھ نغمه از استفاده با پذیر فعل و فعال درمانگری موسیقی تأثیر بررسی شناسی روان مجله 

 افسردگی نوجوانان بر غربی و ایرانی

 
9966 

متوسطه از  مقطع یاسیس تیترب یبرنامه درس یاثر بخش یبررس رفتار دانشور  

کاشان شهردر  موردی و دانش آموزان مطالعه رانیدب دگاهید  

 
9961 

 ،یلیتحص شرفتیپبا خودپنداره و عزت نفس،  ،یجانیھ یوشھرابطه    

وزارت علوم یعال آموزش زییش و برنامه رھموسسه پژو  

 شناسی روان دیدگاه از عرفانی – معنوی ایھ تجربه      9968

های  نوآوری فصلنامه  9 شماره 9918

 آموزشی

 دانش حصیلیت پیشرفت و سازگاری میزان بدن، تصویر میان ارتباط  

 دبیرستانی، آموزان



9919 
در رییادگیعملكرد کودکان با و بدون اختالالت  سهیمقا     

 بندرگشتالت یحرکت – داریید آزمون

9919 
دانش  یلیتحص شرفتیرابطه فرزند پروری با خودکارآمدی و پ یبررس   

شھآموزان، فصلنامه خانواده و پژو  

 
9919 

 انیدر دانشجو یشادکام ای مقابله وھروش  ،یبھمذ رییت گھارتباط ج   

نیو د یشناس رستان کاشان، روانھش  

 دانشگاه شیھپژو علمی مجله   

 رمزگانھ پزشكی علوم

نکاشا رستانھش دانش آموزان ییبا روان رنجور خو نترنتیرابطه ا یبررس    

9918 
نیقزو یدانشگاه علوم پزشك    

 
        دانش ت شرفیبا پ نترنتیاستفاده از ا زانیرابطه م یبررس    تحصیلی

 کاشان یرستانیآموزان دب

9961 
    در  پژوهش ایھتازه  مجله م  

 یدرس زییبرنامه ر
ای ھ رشته و فردی موثر بر انتخاب یخانوادگ ،یعوامل اجتماع  

 حرفه ای دانش آموزان – یفن

 ،یاسالم اتیبه روا و و فرزندان با استناد نیدر روابط والد یدلبستگ قیمصاد    

تیترب و میدرتعل یمطالعات اسالم  
 

 تیتعلم و ترب ،یاسالم كردیدر خانواده با رو یو دلبستگ یای دوستھالگو    
یاسالم  

 

9918 
 رمزگانھمجله پزشكی   

آموزان به اینترنت با روان رنجورخویی در دانش ادیاعت نیرابطه ب  
 

9918 
 شھخانواده و پژو  

لییتحص شرفتیبررسی رابطه فرزند پروری با خود کارآمدی و پ  
 

9919 
 نگیھی فرھجامعه پژو  

 صادقه ) دعا، استخاره، رؤیای ریییابی تجارب تفس نهیزم

9919 
همجله علمی دانشگا    

 علوم پزشكی قزوین
 آموزان دانش لییتحص شرفتیاستفاده از اینترنت با پ زانیرابطه م  

 

9966 
 علوم پزشكی قاتیتحق  

 دانھزا
 تییشخص ایھیبه اینترنت با ویژگ ادیاعت نیرابطه ب

9961 
 ریزی درش و برنامه ھپژ  

 آموزش عالی
خودپنداره و عزت تفس با جانی،یھوش ھرابطه   

 لییتحص شرفتیپ

9918 
 ای آموزشیھنوآوری   

شرفتیسازگاری و پ زانیتصویر بدن، م انیارتباط م  

 دانش آموزان لییتحص

2011 
  Journal of Human 

Thermodynamics 
A Thermodynamic Methodology for Evaluting 
Friendship Relations Stabilit 

9961 
 ای آموزشیھنوآوری   

 شرفتیسازگاری و پ زانیتصویر بدن، م انیارتباط م
 دانش آموزان لییتحص

9918 
 روانشناسی و دین  

 ای مقابله وھبی سبک ھمذ رییت گھرابطه ج
 در دانشجویان شادکامی

 ای اجتماعیھارت ھای تصویری رایانه ای بر مھبازی ریتأث شھخانواده و پژو   9919

9919 
 رییای یادگھناتوانی   

 در رییمقایسه عملكرد کودکان با و بدون اختالل یادگ
 حرکتی بندر گشتالت -دیداری آزمون

9966 
 دانشور رفتار  

 مقطع اسییس تیبررسی اثربخشی برنامه درسی ترب
 و دانش آموزان رانیاز دیدگاه دب متوسطه

 ای معنوی عرفانی از دیدگاه روانشناسیھتجربه  مطالعات عرفانی   9968

 درمانگری فعال و فعل پذیر قییموس ریبررسی تأث مجله روانشناسی   9960



در برنامه  شھای پژوھمجله تازه    9961
 ریزی درسی

 حرفه – فنیرشته های  عوامل اجتماعی، خانوادگی و فردی مؤثر بر انتخاب
 آموزان دانش ای

 

9918 
 و میدرتعل یمطالعات اسالم  

 تیترب
 و فرزندان با استناد نیدر روابط والد یدلبستگ قیمصاد  
 ،یاسالم اتیبه روا و  

  

9918 08 
 فصلنامه گلجام 

 در بازار ینیعوامل موثر بر فروش فرش دستباف و ماش  
 رانیا  

 یمجله نامه آموزش عال   
    یریادگی یاھسبک و شرفتیپ زشیانگ ،یتیشخص یاھیژگیرابطه و یبررس 

 انیدر دانشجو

9919 08 
 رانیا یپرستار هینشر 

 انیو سالمت روان در م یدلبستگ یاھرابطه سبک
 پرستاران

یرانیفصلنامه انجمن ا   9910  

ارتباطات و ینگھفر مطالعات  
 

   انیدانشجو نیب در ینگھبا مشارکت فر یو شادکام یوش معنوھرابطه   
 دانشگاه کاشان

 

9919 0 
 نینو یاھكردیرو 

 یآموزش

 

 افتهیسازش نا و افتهیبر اساس ابعاد سازش  یلیتحص یمالكارھا نییتب
 یارگذارھم گاهیو جا ییکمالگرا

 

 یزیر برنامه یاھشھپژو   

 یو آموزش یدرس

معلمان  یشغل یفرسودگ با سالمت روان و یروانشناخت هیرابطه سرما یبررس

 رستان چالوسھش

مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه    991۵

علوم پزشكی ایران)نشریه 

 (پرستاری ایران

 رابطه سبک دلبستگی و سالمت روان پرستاران بیمارستان ها

 
991۵ 

 

پیش بینی پذیری میزان تاب آوری بر اساس هوش معنوی در دانشجویان و  فرهنگ در دانشگاه اسالمی  

پژوهاندین   

991۵   Islamic Lifestyle 
Centered on Health 

 
 بررسی رابطه بین سبک زندگی اسالمی با رضایت از زندگی و سالمت روان

 
991۵ 

   
مجله ی پژوهش در دین و 

 سالمت

ی آن بین  رابطه ی ابعاد هوش معنوی و گرایش به اعتیاد و مقایسه

 دانشجویان دختر و پسر 

 
991۵ 

 

   
نامه آموزش عالیمجله   

 

های ¬های شخصیتی، انگیزش پیشرفت و سبک¬بررسی رابطه ویژگی

 یادگیری در دانشجویان

 
991۵ 

   
 معرفت

 سالمت معنوی از منظر قرآن و صحیفه سجادیه

 
991۵ 

   
 فصلنامه رویش روان شناسی

 
بررسی رابطه سبک های دلبستگی با ابراز وجود در دانشجویان دانشگاههای 

 کاشان

 
991۵ 

 رابطه فرسودگی تحصیلی با سالمت روان و هوش معنوی روانشناسی تربیتی  

 
991۵ 

   
 ارتباط سبک های دلبستگی ، روش های مقابله و ابراز وجود در دانشجویان اندیشه های نوین تربیتی

 
9918 

روانشناسی و روان پزشكی   

 شناخت

سبک های دلبستگی در پیش بینی روش های مقابله با فشا روانی بر اساس 

 دانشجویان دانشگاه های کاشان



فصل نامه پژوهش های نوین    9918

 روان شناختی

بررسی رابطه ذهن آگاهی و تاب آوری با اهمال کاری تحصیلی در 

 دانشجویان دانشگاه کاشان
رانیا یپرستار هینشر   9918 استرس درک شده  زانیمقابله با م یو راهبردها یتیشخص یها یژگیرابطه و 

 در پرستاران
مادران  آگاهی و حمایت اجتماعی ادراک شده با سالمت روان رابطه ذهن مددکاری اجتماعی   9918

توان ذهنی مکودکان ک  

رابطه سبک زندگی اسالمی با سالمت روان و میزان تاب اوری دانشجویان  روان شناسی و دین   9918

 دانشگاه کاشان

و فرهنگ در مجله اخالق    9918

 پرستاری و مامایی

 بررسی رابطة سبک های مقابله و سالمت روان پرستاران

 

 



 

 :یو خارج یداخل یاھشیماھمقاالت ارائه شده به 

 عنوان کنفرانس محل برگزاری زمان

2011 science Direct The relationship between the religious 
orientation and anxiety and 
depression of student 

2011 Beta The thermodynamic Mythology for 
evaluation of friendship relationsstability 

از  یبرخ و ارتباط آن با یوشھیآرامش قبل از ب زانیم یبررس کنگره سالمندی 9968

 یجراحل مشخصات فردی سالمندان تحت عم

دومین کنگره ملی  0881

 در ایرانهنردرمانی 

 ایھ یدرمانگری بر افراد مبتال به ناتوان یقیاثر موس
 رییادگی

 ،یشناخت ای روانھدر اختالل  کینظری مشاوره ژنت یمبان یاخالق و روان شناس 9961
 ک،حقوقیژنت یشھپژو – یعلم شیماھ

 خشونت بار در کودکان رییای تصوھبازی  ایھامدیپ نگ و توسعهھفر یمل شیماھ 9966
 نوجوانان و

 توسعه منابع ندیشادی و نقشآن در فرآ یتوسعه اجتماع یمل شیماھ 9961

 از مصرف رییشگیبر پ یبھای مذھاثر باور یبررس ادیاعت یمل شیماھ 9919
 مخدر مواد

 و نوجوانان به شجوانانیاز گرا رییشگیای پھروش  ادیاعت یمل شیماھ 9919
 مصرف مواد سوء

همایش ملی مشاوره  9966
 اسالمی

 ایھکارھو را یمسائل و مشكالت جنس  یبررس
 یو اسالم یتیترب ،یآموزش ادی،ھشنیپ

 

 ان،ھای پنھ بیآس یمل شیماھ 9961
 کردستان یھدانشگا جهاد

 طالق بر کودکان ایھامدیپ

 یشناس بیآس یمل شیماھ 9961

 جهاد

 کردستان ،هیدانشگا

 طالق بر زنان و مردان از منظر روان ایھامدیپ

 یشناس

سازی  بهینه برای ینیکارآفر یبرنامه درس ییی کارآ سهیمقا ینیکارآفر یمل شیماھ 9966

 و حرفه ای یفن مختلف ایھرشته  انیمحتوا در دانشجو

 

 یای روان شناس منطقه شیماھ 9961

 ای انهیای راھو بازی  نترنتیا

 نترنتیبه ا یروان ادیاعت

 در یعلوم انسان گاهیجا یابیارز 9918

 رانیا

 مقابله با فشار یاھوروش  یدلبستگ یاھسبک 

 یروان

رانیا یعلوم انسان گاهیجا یابیارز 9918  و فرزندان با نیدر روابط والد یدلبستگ قیمصاد 

 یاسالم اتیبه روا استناد

 برسالمت روان یبھمذ یاھوباور نید یبررس یانسان علوم گاهیجا یابیارز شیماھ 9918

 رانیا در یعلوم انسان گاهیجا یابیارز 9918

 

 و فرزندان با نیدر روابط والد یدلبستگ قیمصاد

 یاسالم اتیبه روا استناد

وجود در  ابراز ای مقابله وھروش  ،یای دلبستگھارتباط سبک  یتیترب یروان شناس یمل شیماھ 9919

 انیدانشجو

روانشناسی اینترنت و  9961
 رایانه ای ایھبازی 

 

 روانی به اینترنت ادیاعت



 راهكارهایبررسی مسایل و مشكالت جنسی و  جنسی بهداشتمشاوره خانواده و  

 نهادیشیپ

 مایش ملی کارآفرینیھ مایش ملی کارآفرینیھ 9966

نورپردارزی فضاهای داخلی در اقلیم بیابانی)نمونه موردی: خانه های  همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون 9918

 کاشان

نمود فرهنگ در معماری سنتی خانه های ایرانی )نمونه موردی  همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون 9918

 خانه های کاشان

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در  9918

 حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایرا

رابطه ویژگی های شخصیتی معلمان با سبک مدیریت کالس در 

 بیدگلشهر آران و 

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در  9918

 حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

 پیش بینی سبک مدیریت کالس بر اساس هوش هیجانی معلمان

  

دومین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و  9918

 نوآوری در آموزش

بررسی اختالل یادگیری و نقش آموزش در استفاده از حواس و 

 وسایل آموزشی در بین دانش آموزان نابینا و کم بینا

دومین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و  9918

 نوآوری در آموزش

بررسی نقش کنش های اجرایی بر اختالل های رفتاری در دانش 

 آموزان نارساخوان

دومین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و  9918

 نوآوری در آموزش

یادگیری نارسا نویسی و نقش آموزش در بررسی اختالل  

 بهبود آن در بین دانش آموزان

پنجمین کنفرانس بین المللی روان شناسی و  9918

 علوم اجتماعی

 ویژگی های آموزش اثر بخش و جذاب در مدارس

پنجمین کنفرانس بین المللی روان   9918

 شناسی و علوم اجتماعی

 اموزش و خالقیت

بین المللی روان شناسی و پنجمین کنفرانس  9918

 علوم اجتماعی

 اثر بخشی معلمین خالق در آموزش و یاددهی

سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری  9918

توسعه علوم تربیتی و روان شناسی، جامعه 

 شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

تبیین مدل رابطه سبک های یادگیری و راهبردهای خود تنظیمی با 

تحصیلی در بین دانشجویان و دین پژوهان )با نقش اهمال کاری 

 واسطه گری جنسیت

دومین کنفرانس بین المللی رویكردهای نوین  9918

 در علوم انسانی

بررسی تاثیر حضور دائم والدین در بیمارستان کودکان در جهت 

تسریع روند بهبودی فرزندانشان )نمونه های موردی: بیمارستان 

حسین)ع(، بخش کودکان بیمارستان دکتر تخصصی کودکان امام 

غرضی، بخش کودکان بیمارستان عسگریه و بخش کودکان 

 ابیمارستان شف

چهارمین کنگره بین المللی روانشناسی  991۴

 سالمت

بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی با شادکامی در دختران فراری 

 شهر تهران

 
991۵ 

پنجمین کنگره بین المللی روان  

علوم رفتاری )میانجگری های روان شناسی و 

 شناختی، اجتماعی و ارتقاء نظام بهداشتی

 تأثیر هوش معنوی بر میزان شادکامی

  

سومین کنفرانس بین المللی روان شناسی،  991۵

 علوم تربیتی و سبک زندگی

 بررسی تفاوت های جنسیتی در میزان تاب آوری دانشجویان



شهرسازی، کنفرانس بین المللی معماری،  991۴

عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، 

 نگاه به گذشته

پاسخگویی محیط فیزیكی جهت رشد و پرورش خالقیت کودکان؛ 

 راهبردهایی در طراحی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی

 بررسی تحلیلی جرأت ورزی درسالمت روان نابینایان همایش علمی جامعه بینا،شهروند نابینا 991۵

سومین کنفرانس روان شناسی، علوم تربیتی  991۵

 و سبک زندگی با رویكرد بین المللی

 بررسی رابطه ذهن آگاهی با تاب آوری دردانشجویان 



 طالق بر کودکان ایھامدیپ نهانپ های بیآس 9961

 ایھدر اختالل کیمبانی نظری مشاوره ژنت حقوق، اخالق، روانشناسی کیژنت 9961

 روانشناختی

از  برخی و ارتباط آن با وشیھیآرامش قبل از ب زانیبررسی م کنگره سالمندی 9968

 مشخصات

 درمانگری بر افراد مبتال به ناتوانی قییموس ریتأث نر درمانیھکنگره سراسری  9966

 ریییادگ

 واقفین در شادکامی و روان سالمت رابطه وقف ملی مایشھ 9961

2001 Procedia social and behavioral 
sciences 

The relationship between the religious 
… orientation 

 ارزیابی جایگاه علوم انسانی در 9918

 ایران

 بی بر سالمت روانھای مذھبررسی اثر دین و باور

 ارزیابی جایگاه علوم انسانی در 9918

 ایران

 فرزندان با -مصادیق دلبستگی در روابط والدین

 استناد به روایات اسالمی

 ارزیابی جایگاه علوم انسانی در 9918

 ایران

 ای دلبستگی و روشی مقابله با فشار روانیھسبک

وجود در  ای مقابله و ابرازھای دلبستگی، روشھارتباط سبک  تییمایش ملی روانشناسی تربھ 9919

 دانشجویان

 فرایند توسعه منابع انسانیشادی و نقش آن در  اجتماعی توسعه ملی مایشھ 9961

 از مصرف رییشگیبی بر پھای مذھبررسی اثر باور ادیمایش ملی اعتھ 9919

 مخدر مواد

 از گرایش جوانان و نوجوانان به رییشگیای پھروش  ادیمایش ملی اعتھ 9919

 مصرف مواد سوء

 نگ و توسعه در منطقه مرکزیھفر 9966

 ایران

 ای تصویری خشونت بار در کودکانھبازی ایھامدیپ

 بر دیمایش ملی وقف با تأکھ 9919

 عالی ایران آموزش

 رینیشادکامی و سالمت روان خ

 بر دیمایش ملی وقف با تأکھ 9919

 عالی ایران آموزش

 وقف نگیھفر و اجتماعی -روانی آثار ا،ھانگیزه 

بر دیمایش ملی وقف با تأکھ 9919  

 عالی ایران آموزش

 اھکارھرا و اھچالش ا،ھآسیب وقف؛

 و یروان شناس یکنفرانس مل 9919

 یرفتار علوم

 یعیطب یباز لیکودکان به کمک وسا ید روانبهبو

 دانشگاه ،یسالمت معنو یمل شیماھ 9910

 شهید بهشتی یعلوم پزشك

 

نظام علوم  آموزش یاھدر برنامه ینید یاھو آموزه  یسالمت معنو

 یپزشك

 دانشگاه ،یسالمت معنو یمل شیماھ 9910

 شهید بهشتی یعلوم پزشك

 و ینید یاھدر آموزه یسالمت معنو یبررس

 روان سالمت

 دانشگاه ،یسالمت معنو یمل شیماھ 9910

 بهشتی شهید یعلوم پزشك

 یو نقش آن در ارتقاء سالمت جسم یسالمت معنو

 دانشگاه ،یسالمت معنو یمل شیماھ 9910

 بهشتی شهید یعلوم پزشك

 یدارا مارانیب یزندگ تیفیک بهبودآن در  گاهیو جا یسالمت معنو

 نمزم هاییماریب



 ینید شهینگ و اندھفر یالملل نیکنگره ب 9910

 

 راهكارهاو ها چالش آسان، ازدواج نگھگسترش فر

سالمت  بر آن ریو تاث یمجاز یدر فضا یتیوھ یشناس بیآس یموسسه مطالعات مل 9910

 تیوھ و یمجاز یفضا یمل شیماھخانواده، 

 

 شدن جهانیدر عصر  ینید تویھ یاسالم -یرانیا نگھو فر تیقوم یمل شیماھ 9910

 سالمت یروانشناس یمل شیماھ نیاول 9919

 

 یاھبر خانواده نینو یاھرسانه یاجتماع -یاخالق یاھبیآس یبررس

 یرانیا

 یزندگ آداب اخالق و یمل شیماھ چهارمین 9919

 

 بر خانواده نترنتیا یاخالق یاھبیآس یبررس

 تیریمد و ینگھفر تیترب یمل شیماھ 9910

 یسبک زندگ

 یسبک زندگ تیریبر مد ینقش رسانه مل یبررس

 یاسالم

)با یاسیس یحماس ینالمللیکنفرانس ب نیاول 9919

 ی( و حماسانهیخاورم بر تحوالت یكردیرو

 یاقتصاد

 تیریمد ( برونیزی)تلو یمل یاھبر نقش رسانه یتامل

 اھخانواده یسبک زندگ یاسالم

 

 یاسیس یحماس ینالمللیکنفرانس ب نیاول 9919

( و انهیخاورم بر تحوالت یكردی)با رو

 یاقتصاد یحماس

در  اطالعات یو آموزش فنار یكیالكترون یریادگیبر نقش  یتامل

 کشور یعال نظام آموزش تیریمد یتحول و نوآور

 شهینگ و اندھفر یالملل نیکنگره ب 9910

 ینید

 اھخانواده یاسالم یبر سبک زندگ یمل یاھنقش رسانه یبررس

 

 تیعامل بر امن ریبر نقش پدافند غ یتامل یانسان علوم و رعاملیپدافند غ یمل شیماھ 9919

 یانسان علوم و رعاملیپدافند غ یمل شیماھ 9919

 

 نسل جوان در مقابله با جنگ نرم یمقاوم ساز

 یانسان علوم و رعاملیپدافند غ یمل شیماھ 9919

 

 رینقش مساجد و اماکن متبرکه در پدافند غ یبررس

 کشور عامل

روان  بهداشت آن بر ریصله رحم و تاث ،یشاوندیاخالق و آداب خو اخالق یمل شیماھ نیرمچها 9919

 خانواده

 

 یرفتار و علوم یروانشناس یکنفرانس مل 9919

 

 یعیطب یباز لیکودکان به کمک وسا یروان بهبود

 آموزش ره آوران یمجاز شیماھ نیسوم 9919

 

 کشور یعال آموزش در نظام داریشدن و توسعه پا یانھج ریبر تاث یتامل

 

 یرفتار و علوم یروانشناس یکنفرانس مل 9919

 

 اعتمادبه نفس شیت افزاھدر ج عتیاز طب یریگ رهھب

 یدارھنگ مراکز تیدر کودکان تحت حما تیاحساس امن و

 

علوم  در نینو یاھش ھپژو یکنفرانس مل 9919

 یانسان

در  ینھذ روندان نسبت به معلوالنھنگرش ش تیوضع یبررس

 دگلیکاشان و آران و ب یاھرستان ھش

 یزندگ سبک تحقق یاھکارھرا یمل شیماھ 9919

 یاسالم

 یبا سبک زندگ نینو یاھرابطه رسانه یبررس

 خانواده

 بر خانواده نترنتیا یاخالق یاھ بیآس یبررس یاخالق و آداب زندگ 9919

 شهینگ و اندھفر یالملل نیکنگره ب 9919

 ینید

 بر نقش صله رحم بر ارتقاء سطح سالمت یتامل

 خانواده روان



 یاجتماع یاھ بیو آس یتیکنگره علوم ترب نیاول 9919

 

و  یگونه شناس جوانان؛ در ،ینترنتیا یمجاز یبه فضا ادیبر اعت یتامل

 اھ بیآس

 
 

 



 

 :شیھپژو ایھ طرح

 

 عنوان همکاران نقش موسسه حمایت کننده سال

 اھ تیجامعه از معلول یھآگا زانیم یبررس    9918

 و کاشان دگلیای آران و بھرستان ھش در

 یاسالم و روان شناس دگاهیروان از د آرامش    996۴

 کیکالس

 نیازی،   9910

 شفائی

 مقدم

 ی جامعه نسبتھآگا زانیبررسی نگرش و م

 ای کاشانھرستان ھنی در شھمعلوالن ذ به

 دگلیآران و ب و

 نبوی، اشراق نیمكاری در برپایی جشن آیھ    

 نگھای اجتماعی فرھمایش ھو  علوی

 رھم سرای

تمنایی فر،    9910

 خبازی

 زانیدر م یو شادکام یوش معنوھنقش 

 انیدانشجو ینگھفر مشارکت

زاده، نیحس   9919  

یناد  

با تاب  یمعنو هوش و یبھمذ جهتگیری انیرابطه م یبررس

نشگاهدا یمرکز علوم اسالم انیدانشجو و یعاد انیدانشجو یآور  

 کاشان

،یشكار   9919  

نمھ یگیب  

 یشناخت یاھارتھم ازرابطه ساده وچندگانه یلیتحل یارائه مدل

 دانشگاه انیدانشجو ینیکارآفر یاھتیباقابل یروانشناخت هیوسرما

 کاشان

 
 



 

 

 :اخذشده ایھ ومدال افتخاری جوایزومدارک

 

 عنوان داکنندهھا اموسسهیسازمان  کشور سال

 ایران 9968
 دانشگاه کاشان

 استاد نمونه آموزشی در سال

 استاد نمونه آموزشی در سال دانشگاه کاشان ایران 9919

 
 :یعلم یاھدرانجمن  تیعضو

 نام موسسه کشور تیسال عضو

 رانیعضو انجمن روان شناسان ا  9960

   

 

 :یآموزش یاھدوره 

 نام دوره

Spss یآمار یاھداده  لیوتحل نرم افزار   

Amos با روش یآمار لیتحل   

 
 :اھکارگاه 

 نام یمکان برگزار یزمان برگزار

 یشھای پژوھبرگزاری کارگاه روش  دانشگاه کاشان 9961

 برگزاری کارگاه، ارتباط موثر کاشاندانشگاه  9968

 دانشگاه آزاد 9966

 کاشان یاسالم

 یای مقابله با فشار روانھبرگزاری کارگاه روش

 دانشگاه آزاد 9961
 کاشان یاسالم

 ازدواج از شیای پھارت ھبرگزاری کارگاه م

 دانشگاه آزاد 9966

 کاشان یاسالم

 ازدواج کارگاه برگزاری

 دانشگاه آزاد 9918
 کاشان یاسالم

 یھبرگزاری کارگاه خودآگا

 دانشگاه آزاد 9918

 کاشان یاسالم

 استرس تیریبرگزاری کارگاه مد

 و کارکنان دیاسات 
 آزاد دانشگاه

 یای زندگهارت ھبرگزاری کارگاه م

 دانشگاه آزاد 9919

 اسالمی واحد
 کاشان

 از ازدواج شیبرگزاری کارگاه آموزشی آموزش پ

 آزاددانشگاه  9919

 اسالمی واحد

 کاشان

 جاناتیھبرگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل 

 دانشگاه آزاد 9919

 اسالمی واحد

 کاشان

 ای زندگیھارتھبرگزاری کارگاه آموزشی م

 دانشگاه آزاد 9919
 اسالمی واحد

 کاشان

 ارھی و مھای خودآگاھارتھبرگزاری کارگاه آموزشی م
 استرس



 کارکنان 9961
نیتأم مارستانیب  

 کاشان اجتماعی

 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تعارض

 شھای پژوھبرگزاری کارگاه دانش افزایی روش دانشگاه کاشان 9969
 علمی

 ریکارکنان غ 996۴

 کارشناس

 کاشان دانشگاه

 روابط و انسانی مناسبات و اداری اخالق برگزازی دوره آموزشی
 خانوادگی

 برای کارکنان 996۴

 کاشاندانشگاه 

 و دیگران طیبرگزازی دوره آموزشی ارتباط مؤثر با مح

Stress Management کاشان دانشگاه آزاد 0890 برگزاری کارگاه     

 ای غلبه بر استرسھبرگزاری کارگاه آموزشی روش دانشگاه کاشان 9919
 از کنكور شیپ

 استنباط آماریبا هدف تحلیل و  spss شرکت در کارگاه نرم افزار دانشگاه کاشان 9961



 :اھ سخنرانی

 

 سخنرانی عنوان

 یوروان شناس یروانشناس-یدر مباحث فرزند پرور یتخصص یسخنران یاھده  یبرگزار

 در دانشگاه کاشان آزاد،آموزش وپرورش یتیترب
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