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 سوابق پژوهشی

 پایان نامه

 محل ارائه سال ارائه عنوان پژوهش نوع پژوهش
نقش در 

 اجرا

نامه پایان

کارشناسی 

 ارشد

، شادکامی، امیدمذهبی بر  -نگر و معنویمثبت درمانیزوجاثربخشی  یمقایسه

 شاندیدهنسبت به کودک آسیبمادران  رضایت از زندگی، و بهبود نگرش
 31اسفند 

ردوسی مشهد، دانشکده دانشگاه ف

 علوم تربیتی و روانشناسی
 پژوهشگر

پایان نامه 

 دکترا

 -بررسی مشکالت زوجی و فردی مردان زودانزال و مقایسه مشاوره زوجی شناختی

 رفتاری و مشاوره زوجی ترکیبی بر کاهش مشکالت زوجی و فردی آنان

در حال 

 اجرا
 پژوهشگر دانشگاه اصفهان

 
 

 ISIمقاالت 

 نقش در اجرا محل ارائه سال ارائه عنوان پژوهش هشنوع پژو

ISI (WOS) 
Study of the Spiritual Intelligence Role in University 

Students’ Quality of Life 
2014 

Journal of Religion and 

Health 

از سه نفر،  نفر اول

 نویسنده مسئول

ISI (WOS) 

Persian version of the geriatric anxiety scale: 

Translation and Preliminary Psychometric Properties 

among Iranian Older Adults 

2013 Aging & Mental Health 
از چهار  نفر اول

 نفر

ISI Listed 

Comparative content analysis of exchanged issues in 

internet chat room of Iranian users in the mornings, at 

noon and at nights 

2014 
International Journal of 

Current Life Sciences 

نفر سوم از سه 

 نفر

 
 

 پژوهشی بین المللی به زبان انگلیسی-مقاالت علمی

 نقش در اجرا محل ارائه سال ارائه عنوان پژوهش نوع پژوهش

 علمی خارجی
The Relationship between Parents’ Child Rearing Styles 

and Their Children’s Quality of Life and Mental Health 
2011 Psychology 

از سه  نفر اول

نویسنده نفر، 

 مسئول

 علمی خارجی
Comparison of the Effectiveness of the Transactional 

Analysis, Existential, Cognitive, and Integrated Grup 

Therapies on Improving Problem-Solving Skills 

2011 Psychology 

 1نفر دوم از 

نویسنده نفر، 

 مسئول

ISC 

Study of the Effectiveness of Positive Couple Therapy 

on Life Satisfaction of Mothers with Specal Needs 

Children 

 مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 2014

نفر اول از سه 

نویسنده نفر و 

 مسئول



 

 

 پژوهشی داخلی-مقاالت علمی

 نقش در اجرا محل ارائه سال ارائه عنوان پژوهش نوع پژوهش

ISC 
تحلیل محتوای اتاقهای گپ اینترنتی )چت رومهای( 

 ایرانی
 نویسنده مسئولنفر دوم از دو نفر و  مجله پژوهش در سالمت روانشناختی 0833

ISC 
حلیل نگر و تمقایسه اثربخشی گروه درمانی یکپارچه

 تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارض
0830 

مجله ی تحقیقات علوم پزشکی 

 دانشگاه زاهدان
 نفر چهارم از چهار نفر

ISC 
اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی بر 

 بهبود مهارت حل مساله
0830 

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 کردستان
 نویسنده مسئولنفر دوم از دو نفر، 

ISC 
 مادران امیدواری بر نگر¬مثبت درمانی¬یر زوجتأث

 ویژه نیازهای با کودکان
 نویسنده مسئولنفر اول از سه نفر،  مجله یافته های نو در روانشناسی 0830

ISC 
اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر 

 بهبود مهارت حل مساله
 یسنده مسئولنونفر دوم از دو نفر،  پژوهش در سالمت روانشناختی 0830

ISC 
بررسی اولیه مشخصه های روانسنجی مقیاس رضایت 

 از تصویر تن
 نویسنده مسئولنفر دوم از سه نفر،  مجله تحقیقات علوم رفتاری 0833

ISC 
رفتاری گروهی بر انتظارات  -تأثیر آموزش شناختی

 زناشویی زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت
 از سه نفر نفر اول مانی خانوادهفصلنامه مشاوره و روان در 0833

ISC 
اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت 

 به کودک با نیازهای ویژه شان
 نفر دوم از دو نفر فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی 0833

 دانشگاه مصوب

 اسالمی آزاد

 -اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه شناختی

 ی زوجینرفتاری بر افزایش رضایت جنس
 نفر دوم از سه نفر فصلنامه سالمت خانواده 0833

ISC 
اثربخشی روان درمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر 

 افزایش شادکامی مادران کودکان با نیازهای ویژه
 نویسنده مسئولنفر سوم از سه نفر،  روانشناسی خانواده 0838

ISC 
The Model of the relationship between 

couples and family based on Quran and 

Hadith 
 نویسنده مسئولنفر دوم از دو نفر،  مجله علوم رفتاری 0831

 
 

 های داخلیمقاالت همایش
 نقش در اجرا محل ارائه سال ارائه عنوان پژوهش نوع پژوهش

همایش 

 دانشجویی

ی میزان مقبولیت اجتماعی مشاوره در بین دانشجویان  بررسی و مقایسه

 .علم تهرانمگاه )دختر و پسر( تربیت دانش
0833 

دانشجویی -دومین همایش ملی

مشاوره، رشد و پویایی.دانشگاه الزهرا 

 ()س

 نفر اول از یک نفر

همایش 

 دانشجویی

تفاوت برانگیختگی جنسی زن و مرد از دیدگاه روان شناسان و رابطه 

 جنسی زناشویی از منظر اسالم
0833 

دین و  دانشجویی-اولین همایش ملی

 مشاوره. دانشگاه تهران
 نفر اول از یک نفر

 همایش ملی
 که( پسر و دختر) دانشجویانی بین در نفس عزت ی¬بررسی و مقایسه

 آزاد دانشگاه در ندارند، که دانشجویانی و دارند مخالف جنس دوست
0833 

نهمین سمینار انجمن مشاوره ایران. 

 دانشگاه آزاد اسالمی کرج

از دو نفر، نفر اول 

 نویسنده مسئول



 نیشابور

همایش 

 دانشجویی
 0833 تأثیر نمازجماعت بر کیفیت و معناداری زندگی دانشجویان

اولین همایش کشوری دانشجویی 

عوامل اجتماعی موثر بر سالمت. 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

نفر اول از سه نفر، 

 نویسنده مسئول

 0833 دانشجویان در زندگی یریگ¬تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت همایش ملی
اولین همایش ملی سالمت از دیدگاه 

 قرآن. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 نفر اول از یک نفر

 همایش ملی
بررسی رابطه معنویت با شادکامی، کیفیت زندگی و بروز اختالالت روانی 

 در دانشجویان
0833 

اولین همایش ملی سالمت از دیدگاه 

 شکی تهرانقرآن. دانشگاه علوم پز
 نفر اول از یک نفر

 0831 بررسی رابطه هوش معنوی و کیفیت زندگی دانشجویان همایش ملی
اولین همایش بهداشت روانی 

 دانشجویان
 نفر سوم از سه نفر

 
 

 های خارجیمقاالت همایش

 نقش در اجرا محل ارائه سال ارائه عنوان پژوهش نوع پژوهش

کنفرانس بین 

 المللی

The Relationship between Parenting Styles and 

Psychological Disorders in Iranian Adolescents 
2011 

the 12th European 

Congress of Psychology, 

Istanbul 

نفر دوم از چهار 

نفر، نویسنده 

 مسئول

کنفرانس بین 

 المللی

Study of the Effect of Gratitude Positive Emotion on 

Quality of Life and Happiness in Elementary School 

Students 

 نفر دوم از سه نفر هند 2011
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 طرح پژوهشی
هنجاریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین کودکان 

 دارای نیازهای ویژه به فرزندشان
 همکار اول از سه نفر دانشگاه فردوسی مشهد 0830

 طرح پژوهشی
تحلیل محتوای قرآن و حدیث در حوزه خانواده و ارائه 

 ایرانی -مدل خانواده اسالمی
0831 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بقیه ا... االعظم
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 کتاب
 نقش در اجرا سال ارائه عنوان نوع

 فصل 03ترجمه سه فصل اول کتاب از  5425 مشورتگری مدرسه ترجمه کتاب )انتشارات ارجمند(

 ویراستاری ترجمه در دست چاپ زوج درمانی ترجمه کتاب )انتشارات ارجمند(

 
 



 سوابق تدریس

 مقطع تدریس عنوان درس تدریس محل
ترم 

 شروع
 ترم پایان

نقش در 

 تدریس

دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 دوره آموزشی اندنوت

دانشجویان کارشناسی ارشد و 

 دکتری
 کمک مدرس - -

 دوره آموزشی اندنوت دانشگاه اصفهان
دانشجویان کارشناسی ارشد و 

 دکتری
 مدرس  

 مدرس   دانشجویان ارشد ISIعات علمی و مقاالت کارگاه دسترسی به اطال دانشگاه اصفهان

 مدرس   دانشجویان ارشد و دکترا هاتحلیل داده SPSSکارگاه کاربرد  دانشگاه اصفهان

دانشگاه پیام نور 

 نیشابور
 مدرس 38دی  38مهر  کارشناسی اصول و فنون مشاوره خانواده

دانشگاه پیام نور 

 نیشابور
 مدرس 38دی  38مهر  ارشناسیک اصول و فنون مشاوره تحصیلی

دانشگاه پیام نور 

 نیشابور
 مدرس 38شهریور 38مهر  کارشناسی پروژه

 مدرس 31تیر  38بهمن  کارشناسی ارشد روش تحقیق، آمار، رفتار درمانی و گروه درمانی دانشگاه آزاد شاهرود

 دانشگاه آزاد نیشابور
، روشها تمرین عملی مشاوره، نظریه های پیشرفته رواندرمانی

 و فنون مشاوره
 هیات علمی -- 31مهر  کارشناسی ارشد

 
 

 سوابق مشاوره

 تا تاریخ از تاریخ مسؤلیت نام محل خدمت

مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده 

 روانشناسی و علوم تربیتی
 33بهمن  33بهمن  کارورزی

 31اسفند  33مهر  مشاور کلینیک خدمات روانشناختی روان پژوه

 38شهریور  33آذر  مشاور کلینیک خدمات روانشناختی ندای زندگی

 38بهمن  38مهر  مشاور مرکز مشاوره دانشگاه شاهرود

 تاکنون 31مهر  رئیس مرکز مرکز مشاوره دانشگاه نیشابور

 تاکنون 38دی  مسئول واحد واحد روانشناسی شرکت مجتمع فوالد خراسان
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