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سال  99مین که بعد ه . داردمعنای نو بودن را بیش از سالهای پیش به همراه  1400است ولی معنی یك شروع جدید  افرادبرای  سال نو

جان  د صفحه سفیدرا یا هزار و سیصد نوشتن ها در تاریخ،  حاال می نویسیم هزار و چهارصد و دو صفر هم می گذاریم که آن دو صفر ما

ر د، ولی تغییستندانن. درست است که آن را آغاز قرن اهیم به شروعی بزرگ فکر کنیموزد، کافی است که بخالک و شروعی پاک می اندا

بیش از  ست که حاالامحرک خوبی برای ایجاد انگیزه برای تغییر است. همزمان این سال آلوده به ویروس تاجداری  1400ها به  1300

ه به ترس و آلود ،زیبا ن شروعهم برای بسیاری از ما نقش مهمان ناخوانده را دارد. و ای یك سال است با آن زندگی کرده ایم و البته هنوز

وان شناسان نیز می تواند برای جامعه ر 1400دلهره از دست دادن ها و روزهای سیاه و تلخی است که از آن بیم داریم. در عین حال سال 

 ناسبمجایگاه  درنظام روان شناسی و مشاوره ستقرار ارکان سازمان اسال مهمی باشد. در سال گذشته چالش های زیادی در خصوص 

 وجود داشت و در نهایت مشکالت همچنان ادامه دارد و ما امید به بهبود حال روان شناسی داریم. 

یط زندگی راشاست.  این سال از بعد روان شناختی نیز حایز اهمیت است. سالمت روانی که در معرض خطر جدی از جانب منابع متعددی

عضای ی با سایر اماس فیزیککودکان و عدم ت دانشجویان و ، تحصیل در خانه یمانند کار در خانه، بیکار ویروس کروناجدید در ایام شیوع 

س داشتن استر ومده است آتوانایی سازگاری با تغییراتی که در سبك زندگی پیش نیاز به سازگاری دارد. خانواده، و ارتباط با دوستان 

الش چرای همه ما بستند ، هکنترل ترس از ابتال به ویروس و نگرانی در مورد افراد نزدیك خانواده که آسیب پذیر ی از قبیل چگونگی های

ردم میت کثیری از ختلف جمعم اشکال به کرونا بیماری شایع است که از زمان شیوع یهافسردگی یکی از آسیب. ابرانگیز شده است

 ارقر تاثیر تحت ارند،د را بیماری این به ابتال از ترس هنوز که آنهایی چه و اندو بهبودیافته ین بیماری مبتال شدهجهان چه آنهایی که به ا

 است.  داده

یز درگیر درمان را ن وم بهداشت س از پایان همه گیری کرونا، آسیب های روانی افراد به ویژه مبتالیان به کرونا بروز می یابد که سیستپ   

ه ها یم؟ آیا رسانارا عملی کرده  را داریم؟ چقدر آنها روانی اختالالت از الزم برای پیشگیری های دستورالعمل و ها آیا ما شیوه رد.خواهد ک

 مسئولیت خود را انجام داده اند؟ جامعه مختلف دراقشار روانی های آسیب از در جلوگیری

ی ت. نرخ باالاستان نیسدتاثیر این پاندمی قرار گرفته ولی پاندمی تمام  کاش داستان فقط پاندمی بود. قسمتی از اقتصاد نیز تحت   

سیاری ان شناختی بالت روتورم، مشکالت معیشتی و اقتصادی را به بار آورده که ساختارهای اقتصادی را نیز تغییر داده و منجر به معض

 در چند سال اخیر شده است. 

 ا و امیدهایهف، وعده که گزارشات خال اثر دارد. کاندیدهایی بات در سالمت روان مردمضای انتخاامسال سال انتخابات نیز هست. ف   

 آنقدر ای رسانه هتضادهای خبر می گذارند.روان مردم تاثیر مخرب  بربا دادن وعده هایی که در توان دولت نیست ، بیجا می دهند

 ردرگمی براین سمی گوید و چه کسی دروغ می گوید و  نمی دانند کدام درست است، چه کسی راست که دکنگیج می را مخاطبان 

 . سالمت روانی جامعه موثر است

  سخن نخست -1
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ر ه استرس را دما ایرانی ها چند درج راهه بسنجیم -نمی دانم اگر بخواهیم میزان استرس یك ساله مان را طبق مقیاس استرس هولمز

ها رسجمه این استهنیم از تاب آوری متفاوتی داریم که بتوا انیانما ایرطول یکسال تجربه می کنیم؟! قطعا عدد بسیار بزرگی هست. آیا 

 جان سالم به در ببریم؟ 

یز نناسی ایران شجمن روان ها و تروماهایی که در این چندسال با آنها مواجه بوده و هستیم، هشتمین کنگره انندر راستای شیوع بحرا   

ردم این موانیم برای تکه ب ری طبق روال دوره های قبل برگزار می گردد با این نگاهبا تاکید بر روان شناسی تروما در آبان ماه سال جا

 نین باشد.. امید که چرداریمها چاره ای بیاندیشیم و فرصتی باشد که توانمندتر در مسیر مقابله با تروما گام بها و طغیانطوفان سرزمین

 سردبیر -ندا علی بیگی
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 اثربخشی دیگر بس است -1-2
 دکتر حسن حمیدپور

توجه  تواند جالب ضوع میچاپ و نشر مقاله های حوزه روان شناسی شتابی روز افزون گرفته است. البته نگاه دقیق و موشکافانه همین مو

 باشد.

مه انجام ان پایان ناه عنوژوهشی را بزمانی که فردی پا به دوره روان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می گذارد، ناگزیر باید پ

اطع انشجویان مقست و دبدهد. اگرچه امروز زمزمه هایی مبنی بر حذف پایان نامه شنیده می شود، ولی هنوز این دستور اجرایی نشده ا

 کارشناسی ارشد و دکتری ناگزیر بایستی دست به انتخاب موضوع و انجام پژوهشی در زمینه روان شناسی بزنند.

 ورد استقبالع سخت ماز حوزه های مورد عالقه دانشجویان، مقایسه اثربخشی و کارآمدی درمان های روان شناختی است. این موضویکی 

قاله ها بدست ری از این مای بهتقرار گرفته است. اگر نگاهی به مقاله های ارایه شده در کنگره ها و سمینارها بیندازیم، شاید بتوانیم سیم

 بیاوریم. 

یل پژوهشی تبد موضوع انگیزه های دانشجویان برای انجام پژوهش در حوزه اثربخشی انواع روان درمانی ها، می تواند خودش به بررسی

وزه حهشی در این ار پژوکشود. به عبارتی بایستی از دانشجویان مشتاق در این حوزه سئوال گردد که چه انگیزه و اشتیاقی برای انجام 

د با پایان را همین افراشناسی نیز در این موج پژوهش ها بی تاثیر نباشند زیه اید. چه بسا اساتید بزرگوار روانبسیار دقیق و خطیر داشت

ها دهند و گاه در مقام داور به نقد و بررسی این پژوهشکنند و مشورت مینامه های حوزه اثربخشی و کارآمدی را راهنمایی می

 پردازند.می

ام وقت آن فرا رسیده است ها و دالیل زیادی نسبت داد اما به گمانتوان به خاستگاهوج جدید پژوهش را میدر هر صورت برخاستن این م

 اندازهای گوناگون بررسی کنیم.که این پژوهش ها را از چشم

رداختند. پختی در ایران شناهای رواندکتر سعید شاملو و دکتر محمدتقی براهنی از قرار معلوم اولین افرادی بودند که به اثربخشی درمان

اند. کار دکتر شاملو و دکتر زدایی منظم بر کاهش ترس از حیوانات در یك پژوهش تك موردی اشاره کردهآنان به اثربخشی حساسیت

ش آفریده هد درمان، پژوتواند از  دل فرآینبراهنی از این نظر جالب است که در کنار درمان به پژوهش نیز پرداختند تا یاد بگیریم که می

سی ا نقد و برره همانکشود. یعنی به عبارتی با یك تیر دو نشان زده شود. البته کار این دو نفر جنبه جالب دیگری نیز داشته است 

بسیار  درمانی است. شاید با تلنگر این دو نفر بود که این سئوال بوجود آمد که آیا درمان اثربخش است یا  خیر؟ سئوالیهای روانروش

ای به ارچهشناسی در ایران تاریخ مدون و یکپکه روانتوجه برانگیز و حاکی از وقوف و آگاهی به فرآیندها و نتایج کار. از آنجایی دقیق،

ین ار ایران به املو دصورت نوشتاری ندارد ممکن است در جستجوهای بعدی متوجه شویم که افراد دیگری قبل از دکتر براهنی و دکتر ش

ها در ایران نپرداخته درمانیوانرده باشند. اما ظاهرا اینگونه بر می آید که قبل از این دو نفر کسی به فکر تایید یا ردّ کار مبادرت ورزی

و نیازی  زده است که بصورت پیش فرض اثربخش و کارآمد بوده استباشد. گو این که هر فردی در کلینیك خود دست به درمانی می

 انجام پژوهش بیندازد.نداشته که خودش را به دردسر 

 پردازیم.های اثربخش در ایران است در ادامه به این موضوع میاز آنجاییکه هدف این نوشتار نقد و بررسی پژوهش

شناسی، دانند که پژوهش در این گرایش از روانشناسی بالینی دارند به خوبی میافرادی که دستی به آتش گرم پژوهش در حوزه روان

که پا به عرصه تواند یك پژوهش باارزش را از کیفیت و اعتبار بیندازد. زمانیها میمشکالتی دارد که به دلیل حساسیت کاری ها وریزه

  بحث ویژه -2
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آید. افرادی که بصورت دقیق یك یا دو گذاریم موضوع  کارآزمایی  بالینی به میان میدرمانی میپژوهش در زمینه کارآیی و اثربخشی روان

شناسی بالینی پرداخته باشند به خوبی اند یا به مطالعه نقادانه کتاب های مربوط به روش تحقیق در روانام دادهپژوهش در این حوزه انج

 های پژوهش در حوزه کارآزمایی بالینی آگاهی دارند.از مشکالت، موانع و گرفتاری

ین ز اینکه به اکلیدی رو به رو هستند. قبل ا شناختی در ایران با چند مشکل اساسی وهای روانپژوهش های اثربخشی و کارآیی درمان

ا راند و اصول حاکم بر کارآزمایی بالینی ها با دقت طراحی شدهمشکالت بپردازیم ذکر این نکته ضروری است که برخی از این پژوهش

 رعایت کرده اند و بنابراین از این نقدها مبرا هستند.

 صالحیت بالینی درمانگر -1

ردار ل توجهی برخوصالحیت بالینی قاب کارآزمایی بالینی که بایستی افرادی انجام بدهند که در آن حوزه از های مربوط بهپژوهش

بالینی  که یکی از اصول کارآزماییآید در صورتیباشند در حالی که در این پژوهش ها از درمانگر یا درمانگران حرفی به میان نمی

ها دهند که سالهای مربوط به کارآزمایی بالینی را افرادی انجام میموال پژوهشذکر مشخصات درمانگر یا درمانگران است. مع

وان که فصل بخمتجربه کار بالینی دارند و طبق معیارهای آن رویکرد از صالحیت بالینی برخوردارند. حال تو خود حدیث 

 قدر در آن رویکرد بالینیاین دانشجویان چدهند. اما ی و کارآمدی را اغلب دانشجویان انجام میهای مربوط به اثربخشپژوهش

روضه اسی انگار مفدانیم! البته برخی از دانشجویان از همان دوره کارشنکارکشته و تجربه دیده و سرد و گرم چشیده هستند؟ نمی

ند و با آورهای روان درمان روی میهای تحصیالت تکمیلی به برخی از گرایشهای فلسفی شان به گونه ای است که در دوره

یری صالحیت ر یادگمحدودسازی دامنه مطالعات در آن رویکرد و جلوگیری از پراکنده اندیشی و پراکنده کاری از قضا در مسی

گیرند و به برخی از یدارند و از شما چه پنهان است اساتید بزرگوار راهنما و مشاور را نیز مجریان پژوهش خود مبالینی قدم برمی

اء دال ریم که استثنکنند! اما به راستی تعداد این دانشجویان در ایران چقدر است. ناگزیر بایستی بپذیهم میاین بزرگواران کمك 

آموزی تجربه وندوزی بر پذیرش قاعده نیست. اگر تعداد انگشت شماری از این دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی به دانش ا

 ن امتیاز صالحیت بالینی داده شود.ه دانشجویاشود که به همپردازند دلیل نمیمی

 .اگر دستمان را روی نقد اول )داشتن صالحیت بالینی( بگذاریم شاید به ارایه نقدهای دیگر نیازی نباشد

ر نوان مثال دند. بعاهر کدام از رویکردهای روان درمانی برای تعیین صالحیت های الزم به معیارها و مالک هایی متوسل شده 

گیری رویکرد کاو صاحب صالحیتی تحلیل شود. سختی الزمه درمان این است که فرد خودش زیرنظر روانکاورویکرد روان

اند که در ایران دانشجویان که به استقبال گریز این رویکرد باعث شدهکاوی و طوالنی بودن درمان و شاید مفاهیم سنجشروان

 وسنجش  پذیر  گنجد. به عبارتی مفاهیمدت فشرده در این مقوله نمیپویشی کوتاه ماثربخشی این رویکرد نروند.  هر چند روان

ا  داشته ویکردهرراهنماهای درمان روشن و شفاف باعث شده اند برخی از دانشجویان گرایش بیشتری به بررسی اثربخشی این 

 باشند.

را معیاری  ت درمانیاگر مقیاس شناخ رفتاری در ایران برای اثربخشی نیست. –انگار دیواری کوتاه تر از درمان های شناختی 

بگیرند. اگر کسی  40از  برای ارزیابی صالحیت بالینی تلقی کنیم چند درصد از دانشجویان می توانند در این مقیاس نمره باالتر

تواند کار بگیرد می  40 تا 20بگیرد ظاهرا صالحیت الزم برای انجام شناخت درمانی را نخواهد داشت.اگر نمره بین  20نمره زیر 

 رمانی پژوهشناخت ددرمان را انجام بدهد ولی حق پژوهش درباره اثربخشی درمان را ندارد.چنانچه بخواهد درباره اثربخشی ش

 است. 63بگیرد. حد نهایت نمره  40کند، بایستی نمره باالتر از 
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می گیرند؟ آیا این  40د نمره باالتر از چند درصد از دانشجویانی که به پژوهش برای سنجش اثربخشی شناخت درمانی پرداخته ان

ند؟ اگر االینی داده بت کار افراد از دوره های حرفه ای آموزش و کارورزی برخوردار بوده اند؟ چه افرادی به این دانشجویان صالحی

 بخواهیم اندکی دقیق تر به موضوع نگاه کنیم می توانیم سئوال هایی از این قبیل نیز مطرح کرد:

دانشگاه  دارند و در دکتری راهنما و مشاور نیز در این رویکرد صالحیت بالینی را دارند ؟ یا به اعتبار این که مدرک آیا اساتید

یم یشتر طرح کنا را بتدریس می کنند به درجه اجتهاد رسیده اند و دامن شان از این نقدها پاک است! نگرانم که اگر سئوال ه

 که گر حاکم شوند که مست گیرند هر آنکه در شهر هست گیرند. آن گاه در نهایت به این نتیجه برسیم

 دنیای آشفته متغیرهای وابسته -2

به بررسی  نند کهاز آنجاییکه برخی از اساتید محترم اصرار عجیبی بر نوآوری در پژوهش دارند به دانشجویان اصرار می ک

یدمان چست به نشجوی سرگردان در این وادی مجبور اموضوعی بپردازند که تا به حال هیچ بنی بشری کار نکرده باشد. دا

یزد که رورت برمی خضز این امتغیرهای وابسته ای بپردازد که مسلمان نشنود و کافر نبیند. البته اصرار اساتید بزرگوار نیز شاید 

 ن پشت سر همه چنابستجلوی رونویسی کردن دانشجویان را از سایر پژوهش ها بگیرند. در برخی از این پژوهش ها متغیرهای وا

 ردیف می شوند که پژوهشگران عرصه روان شناسی انگشت به دهان می مانند، مثل

 شیوه های حل الف( مقایسه بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس، اضطراب، افسردگی، رضایت زناشویی،

ر بدون وجین ناباروه با زی زوجین نابارور دارای فرزند خواندتعارض، راهبردهای حل مسئله، خودتمایزیافتگی و مکانیسم های دفاع

 فرزندخوانده. 

 ند اوتیسم وای فرزب( تاثیر طرح واره درمانی بر افسردگی، خشم، خصومت و عالیم بیماری های روان تنی در زنان مطلقه دار

 زنان مطلقه بدون فرزند اوتیسم.

غلی ادراک سترس شستگی دوران کودکی، رضایت از شغل، بهره وری شغلی و اج( تاثیر درمان متمرکز بر هیجان بر سبکهای دلب

 شده در مدیران سطح یك شهرداری با مدیران سطح دو و مدیران بانشسته استان...)مثال فالن(

 انونه در بیهد؟ چگباید از خودمان بپرسیم که دانشجو که همان پژوهشگر است چگونه توانسته این متغیرها را به هم ربط بد

 د!ز نباشمسئله توانسته است متغیرها را به هم نزدیك کند و بیان مسئله ای بنویسد که سرگیجه آور و سردرگم سا

وانسته یان مسئله تبواندن البته یك سئوال مهم تر دیگر نیز می توانیم بپرسیم که چگونه اساتید محترم راهنما و مشاور بعد از خ

مکن است و ه چیز مرا ترک کنند و به وادی عرفان پناه نبرند زیرا در حیطه عرفان هماند بدون سرگشتگی و حیرت اتاق خود 

 شك در ممکنات باعث می شود که شما در طریقت گمراهی پا بگذارید. 

 آشفتگی بین آموزش با درمان -3

ان وزه کار درمح. در ه اندبرخی از پژوهش های اثربخشی در میان روش های مداخله، انگار بین آموزش و درمان تفاوتی قایل نشد

رخی از ثال در برفتاری آموزش بخش جدایی ناپذیر درمان محسوب می شود. اما همه درمان نیست. به عنوان م –های شناختی 

آن را  دازد وپژوهش ها که مخصوصا به صورت گروهی انجام می شود، پژوهشگر به آموزش سازه های اصلی آن رویکرد می پر

عرفی رمان م. در صورتی که آموزش درمان محسوب نمی شود. در برخی از پژوهش ها نیز تکنیك های ددرمان حساب می کند

 می شوند و بین جلسات نیز تکالیف به افراد داده می شود.
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 شفتگی مفهومی در سازه های اثربخشی و کارآمدیآ -4

 یاثیر اثربخشاین ت . حال معلوم نیست که  منظور ازاغلب پژوهش های مربوط به کارآزمایی بالینی با واژه تاثیر به چاپ می رسند

(effectiveness ) است یا کارآمدی(efficacy)اوت ن این دو سازه تف. در حوزه روان شناسی بالینی مخصوصا رفتار درمانی شناختی بی

ن تفاوت الینی به ایناسی بدر روان شهای بنیادین وجود دارد که نباید با یکدیگر اشتباه شوند. در اغلب کتاب های مربوط به روش تحقیق 

 ها و مالک های هر کدام اشاره شده است. 

 رلسرنوشت ابهام برانگیز گروه کنت -5

ترل که گروه کن ه کنیمدر کارآزمایی بالینی بایستی به سرنوشت گروه کنترل پرداخته شود. از لحاظ اخالقی بایستی به این نکته توج

ه کرده ایم. اد سواستفادین افرد رها شوند. اگر در پایان درمان به گروه کنترل پرداخته نشود انگار از انباید در پایان درمان به حال خو

داخته ین افراد پرمانی ابرخی از صاحب نظران روش شناسی در حوزه روان شناسی بالینی معتقدند که بایستی در پایان درمان به روان در

 راد دیگر.شود حال یا از طرف پژوهشگر یا از طرف اف

 عدم ریزش در طول درمان -6

صد اشاره می کنند. در 50پژوهش ها حاکی از آن است که ریزش در درمان امری متداول و طبیعی است و حتی برخی به آمار نزدیك به 

ده شعان اشاره جزش مراانگار در این سرزمین بالخیز همه چیز برعکس است. در کمتر پژوهشی مربوط به کارآزمایی بالینی به افت و ری

د به ریزش بتوان ست اینااست. کزدین اعتقاد دارد که افت مراجعان باید در پژوهش های مربوط به کارآزمایی بالینی گزارش شود. ممکن 

ش در قالب ر پژوهنقد و بررسی آن روش یا درمان کمك کند.  البته در پژوهش های تك موردی افت و ریزش مراجعان کم است اما اگ

 یا نیمه آزمایشی انجام می شود بایستی حتما به افت و ریزش مراجعان اشاره کرد. آزمایشی

 نحوه اجرای درمان -7

ثر ستند. در اکهجلسه  دانشجویان برای انجام پژوهش های حوزه کارآزمایی بالینی، نیازمند دستورالعمل های دقیق و شفاف و جلسه به

ستورالعملی د اگر بتوانند دهند. اهند که در این زمینه به آنان دستورالعمل پله به پله ارایهموارد از استاد راهنما یا مدرس کارگاه می خو

 ود: یا بایدشوع می پیدا کنند که نان شان در روغن است وای به حال اینکه دستورالعمل دلخواه را پیدا نکنند، آن گاه مصیبت شر

ن کارت به به دام دستور العمل های درمان بزنند و برای خرید آن دستدستورالعملی تدوین کنند یا باید سری به سایت های فروش 

 کارت شوند.

ها می  دستورالعمل اجرای برخی از پژوهشگران با یافتن این دستورالعمل ها گو این که مشکل را حل کرده اند و بدون هیچ  دغدغه ای به

واالتی از سازه دارد و سروایی  کسانی  تهیه کرده اند یا این دستورالعملپردازند بدون اینکه از خودشان بپرسند که این دستورالعمل را چه 

 این قبیل.

در به  . این افرادی رسندمبرخی از پژوهشگران که اندکی کمال گرایی دارند با یافتن این دستورالعمل ها تازه به کوچه چه کنم چه کنم 

ر و مشاور د داویمعموال اسات توضیح دهند و گره از کار بسته ایشان بگشایند.در دنبال کسانی می گردند که اندکی درباره این دستورالعمل 

 در این زمینه گره گشا هستند البته اگر دست دانشجوی بیچاره به دامن کبریایی این اساتید برسد.

که وقتی  دانیدا بمحض کنجکاوی هم که شده است سری به سایت ها و پایگاه های فروش دستورالعمل در حوزه روان شناسی بزنید ت

 د.خانه از پای بست ویران است چگونه مسایل دست به دست همه به تداوم آسیب های اجتماعی و روانی دامن می زنن
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اصرار اساتید به پژوهش 

 جدید و نو آیین

تمایل دانشجو به انتخاب 

متغیرهای وابسته عجیب و 

 غریب

نبود دستورالعمل جلسه 

 به جلسه شفاف و روشن

سخت گیری برخی از 

اساتید/ کمك نکردن 

دانشجو

خرید دستورالعمل از 

بدون نقد و بررسیسایت   
جرای پژوهشا  ارایه نتایج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در پایان به چند نکته اشاره می شود:

در این  تواننداید اساتید روان شناسی بموضوع اثربخشی روش های درمان موضوعی بسیار جذاب اما سخت و دشوار است. ش 1

ژوهش های په سمت بزمینه کمك کنند و دانشجویان را از انجام پژوهش های مربوط به اثربخشی اندکی منصرف کنند و آنان را 

 غیرمداخله ای سوق دهند. 

ا تآید  ی به میاندر درس روش تحقیق از روش شناسی مربوط به کارآزمایی بالینی و سختی های این پژوهش ها سخن 2

ا انتخاب بین که دانشجویان قبل از پا گذاشتن به وادی این پژوهش ها، از سختی ها و دشواری های کار آگاه شوند و نه ا

 موضوعات عجیب و غریب به خودشان و سایرین لعنت بفرستند.

ناسی در شروان  ی بالینی در حوزهاین نوشتار حاضر با این پیش فرض نوشته شده است که پژوهش های مربوط به کارآزمای 3

 ایران در حوالی میدان انقالب انجام نشده اند. 

له به این مقا ی توانجهت کسب اطالعات به غیر از منابع انگلیسی متعدد و مستند درباره روش تحقیق در روان شناسی بالینی م

 مختصر نیز رجوع کرد.

 . 56-49 ؛3شناختی. مجله بازتاب دانش. شماره –های رفتاری ( . اهمیت روش شناسی در پژوهش 13٨7حمیدپور، حسن )
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 برگزار شریف نعتیص دانشگاه شاورهم مرکز شارکتم اب و 1400 هما آبان 2٨ الی 26 روزهای در ایران وانشناسیر انجمن کنگره هشتمین

 کنگره دبیرخانه به ار خود مقاالت وانندت می مه اه حوزه سایر به دانعالقمن هست.اما تروما شناسیروان نگرهگ این صلیا گردد.محور می

 درخواست نویسندگان از پذیرش، ورتص در و شود می دریافت قاالتم چکیده ابتدا د:ش خواهند ذیرشپ رحلهم ود رد نند.مقاالتک ارسال

 .است شده بارگزاری سایت رد مقاله چکیده نگارش اهنمایر نمایند. رسالا را قالهم اصل ات شد خواهد

 

 شناسی ایرانهشتمین کنگره انجمن روان -3
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 کنگره رئیس پیام

 هایکارگاه و هاسخنرانی و مهم و تعددم بسیار فعلی حورهایم با رومات شناسیروان بر یدتاک با ایران شناسیروان انجمن دوساالنه کنگره هشتمین
 و یرانا فعلی شرایط به وجهت با فرماییدمی توجه که همانطور شد. خواهد رگزارب 1400 ماه بانآ 28 معهج روز تا  ماه آبان 62 چهارشنبه روز از متعدد
 .افزود خواهد مورد این در ما مهه هایدانسته به محور این با هایینگرهک برپایی و است زمانه ینا در مطرح مشکل و روز وضوعم تروما جهان

 هایرشته در کترید برجسته نامهپایان پنج به سیاسی تردک جایزه ساالنه دو هداا ایران شناسیروان انجمن هشتم کنگره ینا دیگر مهم هایبرنامه از   
 .پذیرد می انجام نجمنا و سیاسی اکبر علی دکتر حترمم خانواده همکاری اب بار ومیند برای هک ستا شناسیروان مختلف

 برپا تاخیر بدون و موقع به ار نهساال دو کنگره هشتمین هامحدودیت تمامی و امروزه شکالتم رغم علی هک است فتخرم ایران شناسیروان انجمن   
 گرفتمی صورت گرامی همکاران از ماریش پر تعداد تجمع با ضوریح طور هب انجمن یگرد هایکنگره همانند کنگره ینا که بود ینا من آرزوی دارد.

 مصیبت این رفع از سپ امیدواریم .دادندمی ترجیح را وضعیتی چنین هم همکاران سایر سلماًم و شدممی شعوفم بیشتر همکاران دیدار زا قلباً من و
 بصورت عمدتاً وزگارر ضرورت بر بنا شتمه کنگره شود. تشکیل انجمن وستداراند و گرامیان ماش همه ضورح با میمانهص و گرم پرشور، کنگره، نهمین

 امیدواریم که منه کنگره هب کنیممی موکول را بیشتر لذت بتهال و ببریم لذت "همیدور" این از اصطالح به میدواریما اما شودمی برگزار حضوری غیر
 .باشد برقرار 4021 سال در موقع هب مشکل این فعر از پس

 تا سال یک به نزدیک مدتی رد و اندپذیرفته را خطیری امر چنین انجام و اداره مسئولیت بزرگوارانه و داوطلبانه هک انجمن مکارانه زا بایدمی ابتدا   
 .کنم تشکر قلبم سویدای از خودم و انجمن طرف زا پردازندمی کنگره برپایی برای الزم تمهیدات نجاما به صادقانه و فعاالنه کنگره برگزاری زمان

 و مراکز این از ایران شناسیروان انجمن دارد جا که هستند نجمنا مددکار و یاور آن، یرغ و علمی زا اعم شوریک مهم راکزم از سیاریب تعداد   
 .دارد ابراز را خود میمانهص سپاس و میقع تشکر نهاآ محترم النمسئو

 انجمن 450 حدود یانم در که استه سال یرانا شناسیروان نجمنا که رساندمی آن دوستداران یمهه و انجمن گرامی اعضاء ستحضارا به پایان در   

 .شد A یعنی رتبه ینبرتر حائز 3981 سال در و است بوده A تبهر حائز علوم وزارت به وابسته

 

 گرامی همکاران همه برای ادکامیش و سالمت زا سرشار وزهاییر آرزوی با

 زمانی رضا
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 کنگره علمی دبیر پیام
 شناسیروان درپ و ارجمند استاد بیرید به 1374 ماه مهر 2 تا شهریور 31 تاریخ رد ایران شناسیروان انجمن کنگره ولینا برگزاری زمان از

 دبیر – کنگره دومین) 13٨5 بهمن در ترتیب به ورهد هفت کنگره ینا و گذردمی سال 26 کنون ات شاملو سعید دکتر قایآ جناب ایران بالینی

  چهارمین) 1391 اسفند پورشریفی(، حمید کترد علمی، دبیر ـ کنگره سومین) 3٨91 اسفند زاده(، قاسم اهلل بیبح دکتر استاد علمی،

 نگرهک ششمین) 1396 آبان هیدی(،ش شهریار دکتر لمی،ع دبیر ـ کنگره پنجمین) 1394 ردیبهشتا فتی(، الدن دکتر لمی،ع دبیر –کنگره

 اول های دوره در ست.ا شده برگزار دولتشاهی( هروزب دکتر لمی،ع دبیر - نگرهک هفتمین) 139٨ آبان و پورشریفی( حمید دکتر لمی،ع - دبیر

 انتخاب کلی نعنوا یك معموال یران،ا شناسیروان جامعه در هاهکنگر بودن نوپا به وجهت با و شدنمی انتخاب هکنگر برای خاصی محور معموال

 مختلف هایگرایش و هاطیف مامیت عالقه مورد موضوعات دادن پوشش بر الوهع کنگره تا دش تالش عدب به ومس دوره زا ولی شدمی

 رد ویژه موضوع این اشد.ب داشته یزن انونیک وضوعم كی رود،یم انتظار ایران شناسیروان جمنان همچون راگیریف انجمن از که شناسیروان

 سوی به پلی» پنجم کنگره در ،«جامعه و علوم خدمت در شناسیروان» چهارم کنگره رد ،«شناسیوانر در دیدج ندازهایا چشم» ومس کنگره

 تعیین «فناوری و شناختی علوم » هفتم کنگره رد و «اربردیک شناسیروان و ایرشته بین مطالعات » ششم کنگره در ،«المس جامعه و انسان

 تاالر در 1400 ماه آبان 2٨ و 27 و 26 روزهای در «تروما روانشناسی» یژهو موضوع با یرانا روانشناسی نجمنا کنگره هشتمین شد.

 شود. می برگزار شریف نعتیص دانشگاه حیان بن جابر

 و است کنندهناراحت جربهت یك به فرد هیجانی پاسخ تروما ست.ا جهان سراسر رد بهداشتی شکالتم مهمترین زا کیی رومات که هاست مدت   

 یرقابلغ و ناگهانی زاآسیب وقایع عادی، هایسختی برخالف شوند. وبرور تروما نوعی با ندگیز طول در ستا ممکن فرادا از یادیز تعداد معموال

 زا فراتر اوضاع کند می احساس فرد و - رگم یا دنیب یدگید سیبآ انندم - شوند می سوبمح زندگی برای جدی یدیتهد هستند، بینی پیش

 او در را حس این و کنندمی تضعیف جهان در ار فرد ایمنی احساس که هستند از آسیب حدی هب اتفاقات ینا همه، زا مهمتر ست.ا او کنترل

 تجاوز جسمی، خشونت رانندگی، تصادفات کودکی، دوران رد والدین دادن ستد از .دهد خر مانیز ره رد است ممکن فاجعه که کنندمی ایجاد

 این رب ای عده هستند. تروماتیك و زاآسیب حوادث از معموالً عزیزان زا یکی غیرمنتظره ادند دست زا و نگج هایجبهه در حضور جنسی،

 بالقوه تجربیات به نسبت فردی هر که ستا ذکر به الزم ود.ش بیمار رد تروما یجادا اعثب واندت می نیز 19 -کووید یماریب با مواجهه که باورند

 مشکالت و آیندبرمی اوضاع پس از وبیخ به دوستان و خانواده کمك اب افراد بیشتر هد.د نشان تفاوتیم العمل کسع است مکنم زاآسیب

 عصبانیت، دید،ش اضطراب انندم یجانیه هاینظمیبی دچار است ممکن دتم طوالنی مایترو به بتالیانم اما کنند.نمی تجربه را مدتی طوالنی

 مثبتی پیامدهای تواندمی رومات البته شوند. (PTSD) سانحه از پس استرس اختالل ای بردن لذت رد ناتوانی یری،گ کناره ناه،گ احساس غم،

 ببینند بازمانده را ودخ و بپذیرند را خود شکالتم افراد که ستا پذیر مکانا زمانی رومات از پس مثبت روانی غییراتت باشد. داشته مراهه به هم

 باشد. خودکارآمدی حساسا ایجاد و موثر ای قابلهم های مهارت شدر آوری، ابت یجادا املش تواندمی تغییرات این اگوار.ن تجارب قربانی نه

 یا  و جدید معنای تاثیر تحت را خود ابطهر کنند، ایجاد ریت قوی وابطر کنند، تجربه را (PTG) سانحه از پس رشد است مکنم افراد از برخی

 سانحه زا پس رشد اما برسد، نظر به تناقضم است ممکن اشند.ب داشته تریعمیق قدردانی زندگی به سبتن و کنند ازتعریفب معنوی هدف

 باشد. داشته وجود PTSD کنار در درست تواندمی

 محور ویژه به کنگره حورهایم تمامی در خود ژوهشیپ دستاوردهای خرینآ رایها اب اجتماعی و فتاریر لومع هایحوزه نپژوهشگرا است امید   

 در نیز کنگره برگزارکنندگان باشند. داشته کنگره ربارترپ و تر باشکوه هرچه رگزاریب در بسزایی همس تروما شناسیوانر عنیی نآ اختصاصی

 و میزگردها ها،سمپوزیوم ، هاپانل برپایی اب و خارجی و داخلی ساتیدا ترین مجرب و بهترین توانمندی و دانش زا دهاستفا با تا هستند آن صدد

 برساند. شورک علمی فرهیخته جامعه نظر و سمع هب را رتبطم هایرشته و شناسیروان روز وضوعاتم آخرین کلیدی هایسخنرانی ارایه

 احترام با

 یعقوبی حمید دکتر

 ایران روانشناسی انجمن نگرهک هشتمین علمی ردبی
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 ایران شناسیروانانجمن های و سخنرانی های آموزشی و دوره وبینارها -1-4 

های انجمن ههمانگونه که مستحضر هستید به دلیل شرایط بوجود آمده کنونی و برای حفظ سالمت استاد و شما عزیزان، کارگا

 ار خواهد شد.صورت آنالین برگزغیرحضوری و به

های جدید از شود. و بزودی کارگاهعالم میاشرح زیر  به است شده نهایی تاکنون که ایران شناسیهای آموزشی انجمن روانکارگاه   

  .سایت ، تلگرام و اینستاگرام انجمن به آگاهی خواهد رسیدطریق وب

رکت کنندگان در کارگاه تخفیف در نظر گرفته شده است، بنابراین شدرصد  10الزم به یادآوری است برای اعضای انجمن و دانشجویان    

 مند خواهند شد.نام بهرهدرصد تخفیف هزینه ثبت 20اگر دانشجو و نیز عضو انجمن باشند از 

 

شرایط شرکت در 

 کارگاه
 

 

 تاریخ برگزاری
 

 

 مدرس
 

  

 آموزشی وبینارعنوان   
 

 

 مدرك علمی تخصص
 نام و نا م

 خانوادگی

 فارغ التحصیل

شناسی کارشناسی روان

 و مشاوره به باال

 4و  3

 اردیبهشت 
 دکتری  شناسیروان

 پریوش وکیلی

 

 مرگ، سوگ و درمان وجودی

 

روانشناسان، مشاوران و 

 روانپزشکان

 22و  21

 اردیبهشت
  (CFT) درمان متمرکز بر شفقت مهرنوش اثباتی دکتری  شناسیروان

کارشناسی ارشد 

 و و مشاوره  روانشناسی

 پزشکان و باالتر سطوح

 عمومی

تیر 18و  16  آشنایی با داروهای روانپزشکی محسن ارجمند دکتری روانپزشك 

دانشجویان ارشد و 

دکتری رشته روان 

شناسی. مربیان و 

معلمان اموزش و 

 پرورش

 فرشته باعزت دکتری شناسیروان مرداد 1تیر و  31

تشخیص و در مان اختالل های 

ی خاص بر اساس روش های یادگیر

 نوین علوم شناختی

دانشجویان کارشناسی 

روان شناسی و مشاوره 

 و سطوح باالتر

 مرداد 13، 12
روانشناسی 

 تربیتی
 فریده ترابی میالنی دکتری

 5مداخله زودهنگام از تولد تا 

 سالگی

 فارغ التحصیل

         کارشناسی 

شناسی و مشاوره روان

 به باال

 حسن حمیدپور دکتری شناسی نروا مهر 3،2،1
 طرحواره درمانی

 

 شناسی ایرانهای آموزشی انجمن رواندوره -4
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 از خیال تا واقعیت: 5سخنرانی: هنجاریابی آزمون های روانشناختی در ایران با تاکید بر مقیاس هوشی وکسلر  -2-4

 :کندانجمن روان شناسی ایران برگزار می

 ()ویدئو کنفرانس بصورت آنالین

 

 دکتر حمید رضا حسن آبادی سخنران: 

 ر روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمیدانشیا

  فروردین 26 زمان برگزاری:

 03:4 الی  3 ساعت برگزاری:

 

 اعضای محترم انجمن روان شناسی ایران شرایط شرکت کنندگان:

  
 نها *اعتبار* دارد *رایگان* می باشدآویت سخنرانی برای اعضای انجمن که عض

 .پیام بدهید40٨73093677لطفا برای ثبت نام به شماره واتس اپ 

 

 

 چهارمین دورۀ فشردۀ مداخله در بحران -1-3-4

 

 کند(شناسی ایران برگزار می)انجمن روان

 شناسی ایران )دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری(نامۀ معتبر از انجمن روانبا ارایۀ گواهی

 (و سالمت اجتماعی شیدانشگاه علوم توانبخشناسی سالمت، دانشیار دکتر حمید پورشریفی )متخصص روان مدرس:

 به صورت آنالین )وب کنفرانس(

 1400دوم خرداد   از :زمان و ساعت برگزاری

  
های پزشکان، رزیدنت ه، مددکاری و سطوح باالتر،شناسی، مشاوردانشجویان کارشناسی ارشد روان شرایط شرکت کنندگان:

 پزشکانپزشکی و روانروان

  
 سرفصل دوره:

 ها در بحران و ترومام و مدلیآشنایی با مفاه -1

 الیاب -مداخله در بحران -2 

 خودکشی –مداخله در بحران  -3

 خانگی خشونت –مداخله در بحران  -4

 جنسی تعرض –مداخله در بحران  -5

 عاطفی شکست –مداخله در بحران  -6
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  مداخالت در سوگ -7

 اطالعات تکمیلی:

  ساعت 36*طول دوره:* 

 گرفت. خواهد تعلق ویاندانشج به تخفیف %10و  ایران شناسیروان انجمن اعضای به تخفیف %10 تومان ، 1.200.000ۀ دوره:* *هزین

  

ویا شماره کارت  یك تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتبان 342060641لطفا برای ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به شماره حساب 

 م انجمن روان شناسی ایرانبه نا 5٨59- ٨370 -0702- 7143

 ارسال نمایید. 09367740٨73نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، ،تصویر فیش پرداختی

 

 دوره مقدماتی و پیشرفته تربیت درمانگر کودك-2-3-4

 

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان(شرفتهساعت مقدماتی  1٠٠ت )ساع 16٠طول دوره: 

 و فنآوری( اتتحقیق علوم، وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرهیگوا ارائهبا 

 

 مدرس: دکتر کارینه طهماسیان

 (کنفرانس وب) آنالینبه صورت 

 ساعت پیشرفته( 60ساعت مقدماتی و  100ساعت ) 160طول دوره: 

 

 رفته( را به صورت پیوسته ثبت نام کنند.ساعت دوره ) مقدماتی و پیش 160شرکت کنندگان عزیز می توانند  

قدماتی بال دوره  مقنی که و یا در صورتی که مایلند در دوره مقدماتی شرکت کنند می توانند فقط  در این بخش ثبت نام نمایند و عزیزا

 ساعت ( ثبت نام کنند. 60را در انجمن گذرانده اند می توانند برای بخش دوم ) پیشرفته 
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 وره مقدماتی:زمان برگزاری د

  1400شهریور  15،10،4،1،29،24،1٨

 1400مهر  29،26،21،15،12،7،1

 1400آبان  27،24،19،13،10،5

 آذر 3،٨،22،17،11

 زمان برگزاری دوره پیشرفته:

 1400آذر  25

 1400دی 29،23،20،15،9،6،1

 1400بهمن  13،7،4،27،21،1٨

 1400اسفند 2

 13الی  9 ساعت برگزاری:

 تومان 3.960.000ماتی:  هزینه دوره مقد

 تومان  2.640.000هزینه دوره  پیشرفته:  

 درصد تخفیف برای اعضای محترم انجمن روان شناسی ایران 10

 سرفصل دروس دوره:

 مقدماتی:

ات ورزی، شم و جر، آموزش مدیریت خآموزش مدیریت رفتاری والدین آسیب شناسی روانشناختی کودک، فنون مصاحبه بالینی با کودک،

 زش مهارتهایری آموشناخت درمانی، رفتاردرمانی، بازی درمانی و قصه درمانی، کاربرد تکنیك های شناختی رفتاری در مشکالت رفتا

 زندگی

 پیشرفته: 

 مداخالت شناختی رفتاری در

 ، وسواس و عزت نفسیگ، افسردگطالق ، تروما ، سو

 *شرایط شرکت کنندگان: *

 ی روانشناسی و مشاوره، و سطوح باالتردانشجویان کارشناسی ارشد رشته ها

 

هید بهشتی،ویا شبانك تجارت شعبه دانشگاه  342060641لطفا برای ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شماره 

 شناسی ایران به نام انجمن روان 5٨59- ٨370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال نمایید 09367740٨73ا به شماره واتس اپ نام خانوادگی خود ر نام، ،تصویر فیش پرداختی

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره

 

 

 
 



1395شناسی ایران: پاییز نسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا    
 

 

16 

 

 

 

 

 1400 بهار شناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و چهارمین

 یرایش پنجمو -دوره جامع آموزشی مقیاس هوشی وکسلر کودکان-3-3-4

 
 وعلوم اد تدر ایران )زیر نظر س 'سلر کودکانویرایش پنجم وک'اولین و تنها آزمون هنجار شده حقیقی 

 های شناختی(فناوری
 

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان(

 و فنآوری( اتتحقیق علوم، وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 
 

 *مدرسین : دکتر حمیدرضاحسن آبادی *

ربیتی، شناسی ت )متخصص روان و دکتر مریم احمدیان نسب رزمی(دانشیار دانشگاه خوا ،ص روان شناسی تربیتی و روش تحقیق) متخص

 روانشناس تحصیلی دانشگاه تهران(

 

 اردیبهشت ٨،9،10،11،17زمان برگزاری: زمان 

 1٨الی  14ساعت برگزاری: 

 ، مشاوره  و علوم شناختی و سطوح باالترنشجویان کارشناسی ارشد روانشناسیشرایط شرکت کنندگان: دا

 

 هزار تومان 650ه : هزینه کارگا

 درصد تخفیف به دانشجویان تعلق خواهد گرفت. 10درصد تخفیف به اعضای انجمن روانشناسی ایران و  10

 سرفصل های دوره:

  CHCمبانی تئوریکى:تئورى جدید  -1

 ) همراه با فیلم آموزشی(  ونخرده آزم 21اجرا : اجراى کامل  -2



1395شناسی ایران: پاییز نسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا    
 

 

17 

 

 

 

 

 1400 بهار شناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و چهارمین

مره های ی، شاخصهای فرعی، شاخصهای تکمیلی، نقاط قوت و ضعف، نمره های مقابله وناخصهای اصلشنمره گذاری: شاخص کامل،  -3

 فرایندی 

 (انتئوری میلر و تئوری مك کالسکی و همکار و عصب روانشناختی )بر اساس تئوری لوریا، (CHCتفسیر: شناختی )بر اساس تئوری  -4

 

 و اه شهید بهشتی،بانك تجارت شعبه دانشگ 342060641من به شماره لطفا برای ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به حساب انج** 

 وان شناسی ایرانربه نام انجمن  5٨59- ٨370 -0702- 7143یا شماره کارت 

 .ارسال فرمایید 09367740٨73نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، تصویر فیش پرداختی،

 من مراجعه نمایید.سایت انجها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره
 

  )CBT(ساعته جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری 8٠دوره -4-3-4

 

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان(

 و فنآوری( اتتحقیق علوم، وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 

 مدرس: دکتر مهرنوش اثباتی

 1400داد ماه شروع دوره : خر

 شناسی، مشاوره و سطوح باالتر و همچنین روانپزشکانشرکت کنندگان: دانشجویان کارشناسی ارشد روان

 :دروس و ساعت برگزاری دوره

 (1رفتاری ) -اصول و مبانی درمان شناختی
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 1400 بهار شناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و چهارمین

 20الی  14ساعت  -1400خرداد ماه  5 

 (2)رفتاری  -اصول و مبانی درمان شناختی

 20الی  14ساعت  -1400خرداد ماه  6

 (3)رفتاری  -اصول و مبانی درمان شناختی

 20الی  14ساعت  -1400خرداد ماه  7

 (1)رفتاری افسردگی  -درمان شناختی

 20الی  14ساعت  -1400خرداد ماه  11

  (2) رفتاری افسردگی -درمان شناختی

 20الی  14ساعت  -1400خرداد ماه  14

  (3) رفتاری افسردگی -درمان شناختی

 20الی  14ساعت  -1400خرداد ماه  19

 (4)رفتاری افسردگی  -درمان شناختی

 20الی  14ساعت  -1400خرداد ماه  20

 (1)عملی  -رفتاری وسواس فکری -درمان شناختی

 20الی  13ساعت  -1400خرداد ماه  21

 (2)عملی  -رفتاری وسواس فکری -درمان شناختی

 20الی  13ساعت  -1400خرداد ماه  25

 (1رفتاری اضطراب فراگیر ) -مان شناختیدر

 20الی  14ساعت -1400خرداد ماه  2٨

 (2)رفتاری اضطراب فراگیر  -درمان شناختی

 20الی  14ساعت  -1400تیر ماه  2

 (1)رفتاری اضطراب اجتماعی  -درمان شناختی

 20الی  14ساعت  -1400تیر ماه  3

  (2) رفتاری اضطراب اجتماعی -درمان شناختی

     20الی  14ساعت  -1400ر ماه تی 4

 خواهد تعلق جویاندانش به تخفیف درصد 10 و ایران شناسی روان انجمن اعضای به تخفیفدرصد  10میلیون تومان*  3هزینۀ دوره: *

 .گرفت

 *شدامی ب همچنین امکان پرداخت هزینه دوره بصورت اقساط نیز وجود دارد که طی دو قسط و هر قسط پانزده میلیون ریال*
 

 :آشنایی بیشتر با مدرس

های آموزشی تخصصی برای روانشناسان با رویکرد رفتار درمانگر/ مدرس دورهروان (IPA) عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران

 درمانی شناختی کالسیك و نسل سوم رفتاردرمانی شناختی
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 1400 بهار شناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و چهارمین

یا  و هید بهشتی،شبانك تجارت شعبه دانشگاه  342060641ره لطفا برای ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شما

 شناسی ایران به نام انجمن روان 5٨59- ٨370 -0702- 7143شماره کارت 

 ارسال نمایید 09367740٨73نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، ،تصویر فیش پرداختی

 *ت فشرده و با حداقل هزینه ارائه می گردداست که بصور CBT ساعته 100توجه : این دوره همان دوره *

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره
 

 هفتمین دوره تربیت درمانگر زوج -5-3-4

 

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان(

 و فنآوری( اتتحقیق علوم، وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 

 .هدرس: دکتر منصوره السادات صادقی* متخصص زوج و خانواده. هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده خانوادم

 1400زمان برگزاری شهریور تا آذر ماه  

 ساعت 97طول دوره:

 :دروس دوره و روزهای برگزاری

 مشاوره پیش از ازدواج 

 ریق مصاحبه و تست های تخصصیاه با تفسیر نیمرخ زوجین از طهمر

  13:30الی  ٨:30 -شهریور 19، 17، 9،  ٨
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 1400 بهار شناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و چهارمین

  زوج درمانی شناختی هیجانی رفتاری پیشرفته

 13:30الی  ٨:30 -مهر  23،  22، 9،  ٨

  مهارت تعامل با خانواده همسر

 14:30الی  ٨:30 -آبان 4

 زوج درمانی هیجان مدار

 13:30الی  ٨:30 -آبان 14، 7،  6

 نت های زناشویی برپایه رویکرد بینش مدار و شناختی رفتاریدرمان خیا

 13:30الی  ٨:30 -آذر 5، 4آبان و  26

 (طالق درمانی )مداخالت مربوط به قبل و بعد طالق

 13:30الی  ٨:30 -آذر  24،  23، 10

 زوجین MMPI بررسی الگوی رابطه زوجی براساس تفسیر نیمرخ

 14:30الی  ٨:30 -آذر  26

 *ت کنندگان: دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره و سطوح باالترشرایط شرک*

 *تومان 3.600.000هزینه دوره : *

 *.درصد تخفیف به دانشجویان تعلق خواهد گرفت 10شناسی ایران و  تخفیف به اعضای انجمن روان درصد10*

 .تومان می باشد1.٨00.000قسط و هر قسط همچنین امکان پرداخت هزینه دوره بصورت اقساط وجود دارد که طی دو 

ویا  هید بهشتی،شبانك تجارت شعبه دانشگاه  342060641لطفا برای ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شماره 

 شناسی ایران به نام انجمن روان 5٨59- ٨370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال نمایید 09367740٨73را به شماره واتس اپ نام خانوادگی خود  نام، ،تصویر فیش پرداختی

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1395شناسی ایران: پاییز نسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا    
 

 

21 

 

 

 

 

 1400 بهار شناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و چهارمین

 

 

 

 شاخته شد 13٩8شناسی ایران، با باالترین امتیاز، به عنوان انجمن برتر سال انجمن روان -1-5

 

 شناسی ایرانهای انجمن رواناخبار و اطالعیه -5
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 1400 بهار شناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و چهارمین

 فراخوان جایزه زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی -2-5

 گرایش های مختلف روان شناسی  ٩٩و  ٩8قابل توجه فارغ التحصیالن سال های 

 مهلت ارسال پایان نامه دکتری یکم شهریور ماه

ر رشته رتر دکتری دبنامه  براساس توافق نامه انجمن روانشناسی ایران و فرزندان زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی جوایزی به پنج پایان

تا  99و  9٨های  ن سالك بار در زمان برگزاری کنگره انجمن روانشناسی ایران اهداء می گردد. فارغ التحصیالروانشناسی هر دو سال ی

ایمیل  بررسی و داوری به از پایان نامه همراه با تصویر صورتجلسه دفاع خود را برای PDFتاریخ یکم شهریور ماه فرصت دارند یك نسخه 

 ند.افت نماییند تا در صورت پذیرفته شدن، در هشتمین کنگره جوایز خود را دریارسال نما  ipa1374@gmail.comانجمن  

 شایان ذکر است

 آبان ماه برگزار خواهد شد.    2٨الی  26کنگره دو ساالنه انجمن روان شناسی ایران از 

 .بود واهدخ برنده هر برای آزادی بهار سکه و سیاسی اکبر علی دکتر یاد زنده تندیس ٬جوایز شامل لوح تقدیر

، و چند بار وزیر فرهنگ 1333ا ت 1321، روانشناس، مؤلف، موسس و رئیس دانشگاه تهران از (1369–1274اکبر سیاسی )دکتر علی   

شناسان یاد دکتر براهنی و جمعی دیگر از روانیاد دکتر شاملو، زندهبا همت زنده 1374بوده است و انجمن روانشناسی ایران که در سال 

ه همراه جمعی بتوسط زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی  1346اسیس شده است در واقع تجدید حیات انجمنی است که در سال کشور ت

 اندازی شده بود.شناسان راهدیگر از روان

 

 ، فراخوان تمدید عضویت در انجمن روانشناسی ایران -3-5

 ایران شناسیروان انجمن محترم اعضای

ی اقدام ینترنتاالعمل تمدید عضویت که در سایت موجود است لطفا نسبت به تمدید عضویت خود به صورت خواهشمند است طبق دستور

 .فرمایید

 اندازی شدشناسی سالمت بالینی راهمجله روان -4-5

، به 79241ثبت شناسی ایران، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، به شماره شناسی سالمت بالینی، فصلنامه انجمن روانمجله روان

 .اندازی شدمدیر مسئولی دکتر نادر منیرپور راه

شناسی سالمت بالینی و حوزه های مرتبط مندان می توانند پس از مطالعه راهنمای نویسندگان، فایل مقاالت خود را در زمینۀ روانعالقه

 .ارسال نمایند ipa.ir-www.chp  ادرس) مانند طب رفتاری، روانشناسی پزشکی و طب روان تنی( از طریق سامانه نشریه به 

 

 ارتباط با انجمن از طریق پیامك یا واتس اپ -5-5

ماره شس اپ به را ازطریق پیامك و یا وات توانید سواالت خودمی با توجه به شرایط موجود و دورکاری همکاران دفتری انجمن،

 .حاصل فرمایید بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تماس 2صبح الی  9ارسال نمایید و در مواقع ضروری از ساعت 09367740٨73

 

 

 

 

http://www.chp-ipa.ir/
http://www.chp-ipa.ir/
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 1400 بهار شناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و چهارمین

 شناسی ایران، با انجمن روان22ها، ساعت شبشنبه-6-5

 شبها شنبه

 با 

 انجمن 

 شناسی روان

 ایران

 

 مشارکت

 در 

 ارتقای 

 رشته و حرفه 

 شناسیروان
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 1400 بهار شناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و چهارمین
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 اولین برنامه: لینك فیلم

 «شناسی ایرانروان رشته، حرفه و انجمن»گفتگو با جناب آقای دکتر رضا زمانی با عنوان  

https://www.instagram.com/tv/CItaLCaDHqI/?igshid=1ixgdkuqfm59d



 دومین برنامه: لینك فیلم

 «شناس بودناهمیت روان»فیلم گفتگو با خانم دکتر شیوا دولت آبادی با عنوان 

https://www.instagram.com/tv/CI_cWzTjH_K/?igshid=12je8ywwvadlo  

 

 لینك فیلم سومین برنامه: 

 « شناسی فرهنگیروان»گفتگو با آقای دکتر علی فتحی آشتیانی با عنوان 

https://www.instagram.com/tv/CJRdRY0j5Kd/?igshid=128ndyiakzvo4 
 

 برنامه: ینچهارملینك فیلم 

 « شناسی: ضرورت، موانع و رهکارهابیمه خدمات روان»گفتگو با آقای دکتر بهروز دولتشاهی با عنوان 
https://www.instagram.com/tv/CJjfa7sDsDe/?igshid=1l7jx8az1yrua 

 

 برنامه: پنجمینلینك فیلم 

شناسی را دارد: نگاهی تحلیلی کاربردی به کسوت روان "صالحیت"چه کسی »گفتگو با خانم دکتر الدن فتی با عنوان 

  «شیابی صالحیت محور در ایرانآموزش و ارز

https://www.instagram.com/tv/CJ1gKAijHda/?igshid=8k73kb50p3tr 
 

 

 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/tv/CItaLCaDHqI/%3Figshid%3D1ixgdkuqfm59d
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/tv/CI_cWzTjH_K/%3Figshid%3D12je8ywwvadlo
https://www.instagram.com/tv/CJRdRY0j5Kd/?igshid=128ndyiakzvo4
https://www.instagram.com/tv/CJjfa7sDsDe/?igshid=1l7jx8az1yrua
https://www.instagram.com/tv/CJ1gKAijHda/?igshid=8k73kb50p3tr
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 برنامه: هفتمینلینك فیلم 

 «ا در شرایط فعلیشناسی مت روانوضعی»گفتگو با آقای دکتر محمود دژکام با عنوان 

https://www.instagram.com/tv/CKZkfO0j-vP/?igshid=dzh98s4m93g4%C2%A0 

  :لینك فیلم هشتمین برنامه

 « اسی و مشاوره: گنج در رنجشنسازمان نظام روان»گفتگو با دکتر ناصر صبحی قراملکی با عنوان 

https://www.instagram.com/tv/CKrlfv7DKoj/?igshid=15pdtgyibltg4 

 

 :لینك فیلم نهمین برنامه

 13٩٩ماه بهمن 18، شنبه «شناسیدمات روانگری در خایاهمیت حرفه»گفتگو با دکتر محمدعلی مظاهری با عنوان  

https://www.instagram.com/tv/CK9nMgSDLrx/?igshid=14vebjctqsgzl 

 

  :لینك فیلم دهمین برنامه

 13٩٩ماه بهمن 25، شنبه «برکلی تا اهواز شناسی ازروان»گفتگو با دکتر حسین شکرکن با عنوان 

https://www.instagram.com/tv/CLPpz0RjQ_w/?igshid=1bxusmis0s9zs  

 

  :لینك فیلم یازدهمین برنامه

ای نقش نهادهای غیر رسمی در حفظ و ارتقای جایگاه علمی و حرفه»ان گفتگو با دکتر حمیدرضا پوراعتماد با عنو

 13٩٩ماه اسفند 2، شنبه «شناسی روان

https://www.instagram.com/tv/CLhqzUnj1Il/?igshid=19bn2p8ydz37k 

 

  :دهمین برنامهلینك فیلم دواز

 13٩٩ماه اسفند ٩، شنبه «شناسان، مراجعان و قوانین حمایتیروان»گفتگو با دکتر حمید یعقوبی با عنوان 

 https://www.instagram.com/tv/CLzsMA7HCwZ/?igshid=zlwqnb7rl637 

 

  :لینك فیلم سیزدهمین برنامه

 13٩٩ماه اسفند 16، شنبه «شناسی و مسائل اجتماعی کالنروان»گفتگو با دکتر امیرهوشنگ مهریار با عنوان 

=1mvdepw0xiskehttps://www.instagram.com/tv/CMFt4iRHYLw/?igshid 

 

  :برنامه چهاردهمینلینك فیلم 

، «هاای، با تاکید به استانشناسی؛ از آموزش تا کار حرفههای روانها و چالشفرصت»گفتگو با نورمحمد بخشانی با عنوان 

 13٩٩ماه اسفند 23شنبه 
 https://www.instagram.com/tv/CMXvWyZnyJe/?igshid=lwb27zsyor3k 

 

 

https://www.instagram.com/tv/CKZkfO0j-vP/?igshid=dzh98s4m93g4%C2%A0
https://www.instagram.com/tv/CKrlfv7DKoj/?igshid=15pdtgyibltg4
https://www.instagram.com/tv/CK9nMgSDLrx/?igshid=14vebjctqsgzl
https://www.instagram.com/tv/CLPpz0RjQ_w/?igshid=1bxusmis0s9zs%C2%A0
https://www.instagram.com/tv/CLhqzUnj1Il/?igshid=19bn2p8ydz37k
https://www.instagram.com/tv/CLzsMA7HCwZ/?igshid=zlwqnb7rl637%C2%A0
https://www.instagram.com/tv/CMFt4iRHYLw/?igshid=1mvdepw0xiske
https://www.instagram.com/tv/CMXvWyZnyJe/?igshid=lwb27zsyor3k%C2%A0
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 شناسی ایرانانجمن روان علمی ـ ترویجیمجله  شناسی،فراخوان مقاله برای نشریه دانش روان -7-5

معـه،  وهشـگران بـا جا  ای علمی ـ ترویجی است که به منظـور ارتبـاط دانـش علمـی و فنـی پژ      مجله، «شناسیدانش روان» فصلنامهدو

شناسـی از دیـدگاه   شناسی و تحلیـل موضـوعات روان  های مختلف روانهای عمده در زمینهسهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت

هـای علمـی یـا    د و بررسی، گزارشق(، نResearch Papersشود. مقاالت پژوهشی )پژوهشگران، کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می

 جمه یك فصلشناسان اثرگذار، ترشناسان اثرگذار، سرگذشت زندگی روان(، مصاحبه با روانTechnical Noteهای تحقیقاتی )یادداشت

و و بـا اهـداف د  .. (، متضمن مطالـب همسـ  .های اجتماعی )مثل رقابت در کنکور، رانندگی، شهرنشینی، تورم وکتاب و تحلیل علمی پدیده

ین نشـریه  رای چاپ در ابموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقاله، ماهنامه و برخوردار از ابعاد آ

 شود.پذیرفته می

 راهنمای نویسندگان

 به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوری و چاپ مقاالت خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید:

 خارجی چاپ نشده باشد. داخلی یا مقاله ارسال شده در هیچ نشریه 

   .مقاله ارسال شده همزمان به سایر مجالت فرستاده نشده باشد 

 میل نشریه به نشانی مقاله از طریق ای  danesheravan@gmail.com .ارسال شود 

  4مقاالت روی کاغذA  باشد. مقاالت فارسی با قلم 5/1حروف چینی شود. فواصل بین خطوط به صورت Bzar 12  تهیه

 شود.

 نابع(.   نتایج و فهرست م –خالصه  –اشکال  –)با در نظرگرفتن محل جداول  باشدصفحه چاپی  ٨جم مقاله حداکثر ح 

  چکیده مقاله برای مقاالت فارسی با قلمBcompset  رائـه  ا، به صورت تك ستونی و فقـط طـی یـك پـاراگراف     11نازک

 شود. 

  (.11کیفیت مطلوب باشد  )قلم میترا سیاه اشکال، جداول و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و با 

 ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

، تلفـن و  : شامل عنوان، مشخصات نویسنده، نویسندگان )درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پسـتی محـل کـار   صفحه اول مقاله

کلمـه   220 کلمـه و حـداکثر   150قاله حـداقل  کلمه( است. چکیده م 6تا 3گان کلیدی )ژ، چکیده فارسی و وا(Email)پست الکترونیك 

 ها در یك پاراگراف باشد.  گیری و توصیهبوده و شامل مقدمه )زمینه(، روش تحقیق )در صورت وجود(، نتیجه

 های مشخص شده در سایت نشریه همخوانی داشته باشد.  به بعد بر اساس نوع مقاله، بایستی با فرمت صفحه دوم

ر صـفحه بـا   ادل التین اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد، پـائین هـ     : توضیحات و معهاپانویس

 های مجزا برای هر صفحه.شماره

 : منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود. فهرست منابع

ل انتشـار و صـفحه   ای که ابتدا نام مولف یـا مولفـان، سـا   د، به گونهباش( APA) باید به شیوه داخل پرانتز مقاله  ارجاعات در متن

ــد.               ــی( باش ــا انگلیس ــی ی ــلی )فارس ــان اص ــان زب ــه هم ــده ب ــاپ ش ــای چ ــه کاره ــاع ب ــه ارج ــت ک ــر اس ــایان ذک ــود. ش ــر ش  ذک

 -Beck, 1990,pp. 27)٨( یا )50، ص 1371به عنوان نمونه: )براهنی، 

 نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورد شود:   ، منابع، به ترتیب الفبائیدر پایان مقاله

تـاب بـا   کتز(، عنوان کتاب: نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن برای مولفان بعدی، سال چاپ )در داخل پران

   .قلم )ایتالیك(، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر
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 نمونه فارسی:  

 وان آزمائی، دانشگاه تهران  ، ر1(، آناستازی، 1371براهنی، نقی )

 نمونه انگلیسی:  

Beck, A., FREEMAN,A.,&Associates. (1990).cognitive therapyof personality disorder. New 

York:Guilford press 

مقالـه   عنـوان نتـز(،  مقاله: نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن برای مولفان بعدی، سال چـاپ )در داخـل پرا  

 )داخل گیومه(، عنوان مجله )با قلم ایتالیك(، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره  صفحات مقاله.  

 ن و مطالب استنتاج شده از منـابع و ماخـذ، بـا حـروف نـازک و اسـتفاده از       نقل به مضمو -ر مستقیم مستقیم و غی -ها نقل قول

وشـته  بان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، بالفاصله در میان پرانتز نصاح های مرسوم مشخص شود و نامگذارینشانه

 شود. 

 ت اسـتاد  نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو بـه صـورت توامـان و بـا مسـوولی     مقاالت برگرفته از رساله پایان

 شود. راهنما منتشر می

 برای دفتر نشریه محفوظ است.  حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت ، 

 به تعداد نویسندگان مقاله، نشریه برای نویسنده مسوول ارسال خواهد شد.  فصلنامهپس از چاپ دو ، 

 الکترونیك نشریه:  پستdanesheravan@gmail.com 

 

  ایران شناسیروانهای انجمن ها و نمایندگیشعبه -8-5

 شناسی ایراندستورالعمل اجرایی شعبه های انجمن روان -1-8-5

 زارش کند.شناسی ایران گبار به مسئول شعبه در هیات مدیره انجمن روانهر شعبه موظف است فعالیت خود را هر دو ماه یك -1

ه گزار کنند بت، همایش( برهای بلند مدت و کوتاه مدهای آموزشی )کارگاه، سمپوزیوم، دورهلیتتوانند هرگونه فعاها میشعبه -2

 :شرط این که

ای برگزاری نجمن ارسال نمایند تا پس از تایید هیات مدیره مجوز براهای آن را یك ماه قبل برای رزومه مدرس و سرفصل -الف

 توسط مدرس مذکور صادر شود.

 شناسی ایران است.نطبق با مصوبات انجمن رواننرخ هر کارگاه م -ب

 .ارزیابی انجام و به سازمان مرکزی ارسال شود ،برای هر کارگاه -ج

از زمان  ف دو هفتهکلیه گواهی کارگاه ها توسط انجمن صادر می شود و فهرست اسامی شرکت کنندگان در کارگاه ها باید ظر-3

 برگزاری برای انجمن ارسال شود.

 های زینههری و بمنظور درصد از کل مبلغ دریافت شده از ثبت نام شرکت کنندگان در آموزش ها را به عنوان باالس 10شعبه ها -4

 .شناسی ایران واریز نمایندپستی باید به حساب انجمن روان

 است. ازاستفاده از نام و لوگوی انجمن برای هرگونه فعالیت فقط با کسب مجوز کتبی از هیات مدیره مرکزی مج-5

 هر فعالیتی بدون درج لوگو و نام انجمن در مستندات جزء عملکرد محسوب نخواهد شد.-6

 .ماه قبل از پایان دوره تمهیدات الزم را برای انتخابات دوره بعد فراهم کند 2هر شعبه موظف است -7

 شرکت بازرس در جلسات شورای اجرایی شعبه بدون داشتن حق رأی مجاز است.-٨

 به تصویب هیات مدیره ی انجمن رسید. 2/12/1395زیر بند در تاریخ  3بند و  9العمل در این دستور-9

mailto:danesheravan@gmail.comپست
mailto:danesheravan@gmail.com
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 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 آذربایجان شرقی
 شناسی و علومدانشگاه تبریز، دانشکده روان

 303تربیتی، طبقه سوم، اتاق 

 
psychology.tabriz@gmail.com 091425٨677٨ 

 اصفهان

میدان آزادی )دروازه شیراز(،  اصفهان،

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و 

، دفتر دکتر شناسیروان، گروه شناسیروان

 ابوالقاسم نوری

 

 

iranpa.isfahan@gmail.com 031366٨3107 

 کرمانشاه

بهمن،  22بلوار شهید بهشتی، سه راه 

 انشگاه آزاد اسالمی واحدد، انتهای باغ نی

علوم و تحقیقات کرمانشاه، ساختمان 

 دبیرخانه، طبقه سوم

 

 

anjomanravanshenasi2013@gmail.com 

٨214232 

٨225771 

٨2555٨2 

 215داخلی 

 گیالن
 گیالن، رشت، گلسار، بلوار گیالن، دانشگاه

فرهنگیان، پردیس بنت الهدی صدر گیالن 

  41666 -16711کدپستی:
gilanpa.br@gmail.com 337٨0170-013  

 مازندران
 اهدانشگ پاسداران، خیابان بابلسر، مازندران،

 حوزه دفتر انسانی، علوم دانشکده مازندران،

 4741613534 کدپستی ریاست،
ail.comipa.mazandaran@gm 01135302601 

 خوزستان
 اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران

 شناسیاهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان
 16-06133330014 

 فارس
 و اعصاب بیمارستان باجگاه، شیراز، فارس،

 روانشناسی بخش شیراز، محرری استاد روان

 بالینی
farsipa@gmail.com 09177145203 

 بندر گز
اتوبان  1استان گلستان، بندرگز، کیلومتر 

 بندرگز، دانشگاه آزاد واحد بندرگز

 4٨731-97179کدپستی: 

Bandargaz.ipa@gmail.com 

 
3436٨011-017 

 قم

 ((،خرداد )امامزاده سید علی )ع 15 بلوار قم،

 مرکز نور پیام متری عمار یاسر، دانشگاه 55

شناسی طبقه اول، دفتر انجمن روان قم،

 ایران

Qomipa@gmail.com 02537179145 

mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:gilanpa.br@gmail.com
mailto:ipa.mazandaran@gmail.com
mailto:farsipa@gmail.com


1395شناسی ایران: پاییز نسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا    
 

 

30 

 

 

 

 

 1400 بهار شناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و چهارمین

 درجه یك استان کرمانشاهشعبه  ایران شناسیانجمن روانگزارش عملکرد -2-8-5
 هنگـی کشـور از  ی و فراولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسالمی به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی و بـا مشـارکت نهادهـای علمـ     -

بیـر کمیسـیون   شد.در این همـایش دکتـر کیـوان کاکـابرایی بعنـوان د     خواهد  برگزار1400  ان در آبان ماهجمله انجمن روان شناسی ایر

ایش بـه آدرس  حکمت اسالمی و تعالی روان شناسی انتخاب شد.پژوهشگران ارجمند می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت هم

hikmah.iau.ir .مراجعه نمایند 

سـی  روه روان شنابا ابالغ آیین نامه تاسیس کلینیك جامع روان شناسی بالینی و سالمت توسط ریاست محترم دانشـگاه آزاد اسـالمی،گ   -

تـالش   وا بـا پیگیـری   ربالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ظرف مدت کمتر از یکماه توانست شرایط و امکانات مورد نیـاز ابالغـی   

د. غـاز خواهـد کـر   آمستمر و نیز با همکاری مسئولین واحد جهت دریافت مجوز نهایی فراهم کند که در آینده نزدیك فعالیت های خود را 

جریـان   اسی ایران دردر همین راستا دانشجویان جدیدالورود روان شناسی بالینی با بازدید از فضای کلینیك و دفتر شعبه انجمن روان شن

 لیت انجمن قرار گرفتند و جهت همکاری اعالم آمادگی نمودند.نحوه فعا

سـالمی  اانشـگاه آزاد  وبینار دانش افزایی تخصصی با موضوع فرزندپروری مبتنی بر حل مسئله با حضور دکتر کیوان کاکابرایی دانشـیار د  -

برگزار  1399ه ن در اسفندمامه سلسله کارگاه های رایگاواحد کرمانشاه با استقبال پر شور اساتید و دانشجویان برگزار شد.این وبینار در ادا

 مود.شد که در پایان آقای دکتر کاکابرایی بر ادامه روند برگزاری کارگاه های کاربردی بعدی در آینده نزدیك تاکید ن
 بازگشت به صفحه اول

 
 

 

 

 

 ”روزجهانی آگاهی از اختالل طیف اوتیسم“ت پیام معاون درمان وزارت بهداشت در گرامی داش -1-6

ل طیف گاهی از اختالروزجهانی آ“در پیامی  معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه اوتیسم درد و رنج عظیمی برای یك خانواده است،

 .مصادف با دوم آوریل و مقارن با سیزده فروردین ماه را گرامی داشت” اوتیسم

 :بابایی به شرح زیر استمتن پیام دکتر قاسم جان

 بسمه تعالی

دی ك اختالل رشوتیسم، ینامگذاری شده است. ا” آگاهی از طیف اختالالت اوتیسم” دوم آوریل مقارن با سیزده فروردین ماه، روز جهانی

 ایلیشهک تارهایرف بروز و اجتماعی تعامالت و ارتباط  مغز است که در سالهای اولیه زندگی بروز نموده و شاخصه اصلی آن ضعف در

 .نان استین روز به منزله لزوم آگاهی بیشتر از احواالت عزیزان دارای این اختالل و درک شرایط آا گرامیداشت و است

ین طیف امت به امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که اوتیسم درد و رنج عظیمی برای یك خانواده است و آنچه حائز اهمیت است خد

 .ها در جامعه استنمودن شرایط حضور آندارای اختالل و فراهم 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دغدغه خانواده های صاحب فرزند دارای اختالل طیف اوتیسم را درک نموده و برطرف کردن 

ل طیف اوتیسم، موانع موجود برای ارائه خدمات بهتر به این گروه از عزیزان را جزو وظایف خود می داند. شناسایی افراد دارای اختال

تشخیص و درمان زود هنگام و آگاه سازی بیشتر مردم در شناسایی به موقع و مداخالت درمانی زودهنگام تاثیر بسزایی دارد و باعث 

 اخبار و گزارش های خبری حرفه روان شناسی -6
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 به اقدام ریزی، برنامه رو این از. شد خواهد ها هزینه وکاهش مغزی اختالل پیشرفت از جلوگیری و ها خانواده و افراد  کاهش مشکالت

 .سازد مبدل زندگی سبك یك به و کنترل را مشکل مسئله این تواند می آموزش و موقع

ش و رآموزش و پرو امید است با همکاری همه جانبه وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

یسم و به یف اوتطردها نسبت به افراد دارای اختالل سازمان بهزیستی که در موضوع کودکان اوتیسم نقش دارند شاهد تغییر برخو

یشان را ه این افراد و خانواده هات موجود دغدغظرفی از استفاده و ها نیازمندی دقیق شناسایی با و  ها باشیمرسمیت شناختن حقوق آن

 .به حداقل رسانیم

 . 1400به نقل از ایسنا، فروردین 

 

 هید بهشتیکلینیك سوگ واحد آموزشی درمانی ش -2-6

 
 معاونت درمان

 واحد سالمت روان

 کلینیك سوگ واحد آموزشی درمانی شهید بهشتی

 
 احسان فکور

 مسئول اداره سالمت روان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 
ا از جمله ایران موجب ایجاد بحران های بهداشتی در اکثر کشورهای دنی 2019در سطح پاندمی جهانی در سال  19ظهور ویروس کووید 

شده است. این بیماری در طی مدت حضور خود در جامعه با تظاهرات بالینی متفاوتی نمود پیدا کرده است به طوری که امروزه در سطح 

م عالوه بر ای از ابتال فرد به کرونا دانست. افراد مبتال به این بیماری در طی دوره وجود عالیتوان نشانهجامعه هر گونه عالمت بالینی را می

شوند. در باشد، با بار سنگین روانی بستری در بیمارستان و قرنطینه نیز مواجه میاینکه فرد با چالش های فیزیکی بیماری رو به رو می

سمت دیگر این سناریو خانواده مبتالیان قرار دارند که در طی بستری و یا قرنطینه بودن بیماران خود متحمل بار روانی و احساس 

شوند. در پایان دوره این بیماری در صورتی که فرد بهبود یابد گاهاً به دلیل عوامل استرسی وارده در فرد، ایشان مبتال به اب میاضطر

شوند. چنانکه فرد مبتال فوت بکند سوگ حاصله بیماری های روحی روانی من جمله اختالل استرسی پس از تروما و افسردگی اساسی می

تواند بیش از حد انتظار بروز کند. طبق نظریه واده بیمار به دلیل وجود زمینه استرسی در طول بستری در ایشان میاز این جدایی در خان
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مرحله عبارتست از: انکار، عصبانیت، چانه زنی،  5مرحله را پشت سر می گذارند، این  5افرادی که سوگ را تجربه می کنند،  1کوبلر راس

تواند به شدت کارکرد اجتماعی عوارض روحی روانی پس از ابتال یا از دست دادن عزیزان در افراد میها و افسردگی و پذیرش. بیماری

تواند مهم تر از کنترل تواند عوارض بلند مدت را به جای بگذارد. لذا مدیریت اثرات روانی این بیماری میافراد را مختل نموده حتی می

بر خود فرد چندین نفر از اعضای خانواده را درگیر کرده و در بعد پاندمی به وجود آمده حتی خود بیماری باشد زیرا که این عوارض عالوه 

 تواند در ابعاد وسیعتری بر سیر سیاسی و اقتصادی یك جامعه نیز تاثیر گذار باشد.می

-یز ضروریات ماهداشت بسیستم  ای فوری جهت تحت کنترل در آوردن این مسئله دربا توجه به موارد ذکر شده در باال، اقدامات مداخله

 باشد.

ی دهند و شرایط موجود معضوی از خانواده را در این دوران از دست  19با در نظرگیری محدودیت های ایجاد شده که بازماندگان کووید 

برای  رفتهست دها، همچنین امکان عدم حضور در مزار فرد از از قبیل محدودیت های برگزاری مراسم یادبود در مساجد و خانه

یش بینی ها چنین پبازماندگان، تخلیه هیجانی الزم و امکان سپری کردن دوره طبیعی سوگ در افراد بازمانده صورت نمی گیرد. هم

وجود و ز امکانات مفاده اافزایش شیوع بیماری های روانی در این افراد را هشدار می دهند. از همین رو معاونت درمان برآن شد با است

اد با انی این افربار رو حداکثری آن، راه اندازی کلینیك سوگ را در برنامه خود قرار دهد تا اقدامی عملیاتی در جهت کاهشبکارگیری 

 م گیرد. رفتاری انجا -ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  و درمان شناختیهای واصلهاستفاده از پروتکل

 

 امکانات این کلینیك به شرح زیر است: 

 زشكروانپ -1

 ( IIو  Iروان شناس بالینی) مصاحبه بالینی ساختار یافته  -2

 مشاور معنوی) مذهبی( -3

 مددکار -4

 اتاق سوگ -5

 (QEEG ،tDCSنوروتراپی) نوروفیدبك،  -6

 اتاق گروه درمانی -7

 و ...( SCL90-4هوگان -3اضطراب بك -2فسردگی بك ا-1واحد روان سنجی) تست های:  -٨

 واحد پذیرش -9

پس  وقرار گیرد  پذیرش ز هماهنگی با ارگان های مربوطه، لیست شماره افراد مورد هدف در اختیار واحددر این کلینیك قرار است پس ا

 از تماس و مصاحبه اولیه، مراجعه به کلینیك جهت بهبودی و درمان فوق صورت گیرد.

 رایگان است. 1٩الزم به ذکر است کلیه خدمات فوق برای افراد بازمانده ناشی از کووید 

 

                   
1Kubler-Ross  
 

https://www.psycom.net/depression.central.grief.html
https://www.psycom.net/depression.central.grief.html
https://www.psycom.net/depression.central.grief.html
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 اعتیاد به اینترنت در دوران کرونا و دامن زدن به اختالفات خانوادگی -1-7

شود تا افراد به دلیل مطالعه و زا از اینترنت در دوران کرونا باعث میدهد اعتیاد به اینترنت یا استفاده آسیبنتایج یك پژوهش نشان می

تواند به یمت، سطحی از استرس را تجربه کنند. این استرس کننده و تهدیدآمیز در فضای اینترنهای ناراحتمشاهده اخبار و صحنه

 .ای از تعامالت منفی را شکل دهدچرخه مرزهای زناشویی و خانوادگی وارد شود و در نتیجه

 آزاد اسالمی آموخته دکترای مشاوره دانشگاه هرمزگان، کبری حاجی علیزاده، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه، دانشهادی سلیمی

قات شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیآموخته کارشناسی ارشد روانحد بندرعباس، مجتبی عامری سیاهویی، دانشوا

ی فصلنامه فرهنگ مشاوره و وپنجمین شمارهدر چهلمقاله ای را  آموخته کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاورهو پریسا بهدوست، دانش

 .ده اندکرمنتشر درمانی روان

که  نت در شرایطیبیشتر از اینتر ما به دنبال آزمون این فرضیه هستیم که ممکن است استفاده"اند: پژوهشگران این مطالعه بیان کرده   

ومیر گیری ویروس کرونا و افزایش فزاینده مرگها به دلیل محتوای ناگوار ناشی از همهمردم عمدتا در خانه هستند، باعث شود تا آن

جربه ت زیادی را تزایی که ویروس کرونا ایجاد کرده و مردم مشکالی از آن، موجب ایجاد استرس در آنان شود. در این شرایط استرسناش

ررسی علمی بکنند، ممکن است شدت یافتن مشکالت زناشویی و خانوادگی، مردم را بیش از پیش گرفتار کند که این امر نیازمند می

 . " است

ای به حجم نمونه بوده و 1399های اجتماعی شهر بندرعباس در سال جامعه آماری شامل کلیه افراد فعال در شبکهه  در این مطالع   

گیری به این صورت بود که پژوهشگران بعد از طراحی پرسشنامه به گیری تصادفی انتخاب شدند. شیوه نمونهنفر به روش نمونه 426

 .های تلگرامی، واتساپ و اینستاگرام متعلق به شهر بندرعباس قرار دادندوهصورت تحت وب، لینك آن را در اختیار گر

هایی که مجرد هایی که دارای رابطه زناشویی بودند )افراد متاهل(، آنها به سه گروه تقسیم شدند: آنها، نمونهآوری دادهبعد از جمع   

ها و ه متاهلنفر در گرو 229کردند. از این رو، واده زندگی میو جدا از خان کردند و افراد مجردی که تنهابودند و همراه خانواده زندگی می

دند که شکردند از تحلیل حذف های مجرد و همراه خانواده قرار داده شدند و پنج نفر که مجرد بودند و تنها زندگی مینفر در نمونه 192

 .نفر در این پژوهش شرکت داشتند 421در نهایت 

ین اعضای تواند موجب افزایش تعارضات بین زوجین و همچنین بمده از این پژوهش نشان داد که استرس کرونا مینتایج به دست آ   

توان گفت دند که میطه معتقتجربه استرس کرونا با اعتیاد به اینترنت رابطه دارد. پژوهشگران در تبیین این راب مچنینهد. خانواده باش

ومیر و شیوع کنند و اخبار مرگا از فضای اینترنت دنبال مییاری از مردم، اخبار مرتبط با بیماری ررود که بسای پیش میشرایط به گونه

زا یا ها بیشتر از این بیماری دچار ترس و استرس شوند، بنابراین افرادی که استفاده آسیبشود تا آنو گسترش روزافزون آن باعث می

شناختی دچار ظر رواننکردند و از عه اخبار و شرایط این بیماری استرس بیشتری را تجربه میاعتیادآمیز از اینترنت داشتند به دلیل مطال

 .شدندآشفتگی بیشتری می

ویی خشونت زناش وتعارضات  بر اساس آن چه در این پژوهش آمده است، نتایج دیگر این مطالعه نشان داد اعتیاد به اینترنت با افزایش   

و  شونت زناشوییختواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم و از طریق استرس کرونا باعث افزایش تعارضات و یو خانوادگی رابطه دارد و م

 .خانوادگی شود

 علمیاخبار  -7
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ده اخبار و شود تا افراد به دلیل مطالعه و مشاهزا از اینترنت در دوران کرونا باعث میبه طور کلی اعتیاد به اینترنت یا استفاده آسیب   

 وتواند به مرزهای زناشویی سترس میننده و تهدیدآمیز در فضای اینترنت، سطحی از استرس را تجربه کنند. این اکهای ناراحتصحنه

های خانوادگی شود. نیاز است تا ای از تعامالت منفی را شکل دهد و موجب تعارضات و خشونتچرخه خانوادگی وارد شود و در نتیجه

 ".ندنا داشته باشی استفاده موثر از اینترنت و نحوه مقابله با استرس کروهایی را در زمینهها به صورت علمی و جامع، برنامهرسانه

 

 . 1400به نقل از میگنا فروردین 

 

 رمزگشایی از رفتارهای عجیب مردم در دوران کرونا -2-7

واده های ایرانی را در برخورد با نتایج بررسی های یك مطالعه پژوهشی انجام شده توسط محققان کشور، دالیل رفتارهای مختلف خان

  .بحران کرونا رمزگشایی کرده است

ودیت علیرغم ایجاد کاهش خروج از خانه است، این محد 19با توجه به این که یکی از راهبردهای اصلی مواجهه با بیماری کووید   

اند در ست که می توورده اآاده، مسائل و مشکالتی را نیز به وجود فرصت های جدید برای ارتقا و بهبود روابط اجتماعی میان اعضای خانو

 .دوران پساکرونا هم ادامه داشته باشد

 همان طور که وران است.یکی از راهبردهای مهم مدیریت این بحران شناخت و برنامه ریزی برای چالش های خانواده ایرانی در این د   

. سترشد داشته ا ی دهد، خشونت های خانگی در دوره بیماری کرونا در اکثر کشورها،نشان م 2020گزارش های سازمان ملل در سال 

 .درصد گزارش شده است 30در سنگاپور، قبرس، فرانسه میزان خشونت های خانگی 

ا دیگر بن تماس داشتط خانه، نبه اعتقاد محققان، از دالیل افزایش این نوع آمارها می توان به محبوس ماندن افراد در بلندمدت در محی   

ود بیماری ر بردن از خم به دناشی از جان سال نگرانی و اضطراب افراد جامعه، به ویژه خانواده گسترده، بیماری یا از دست دادن عزیزان،

ی و سائل اقتصادمشی از یا حتی تحمل بلندمدت اخبار پراسترس، نگرانی از ابتالی یکی از اعضای خانواده به بیماری و اضطراب های نا

ی برای بیمار تعطیلی کسب و کارهای خرد و خدماتی، تعامل با کودکان محبوس در خانه و چگونگی آموزش شیوه صحیح مواجهه با

ی جدی و همگان کودکان و کاهش اضطراب و رفتارهای وسواس گونه در آن ها است و همه این ها در شرایطی است که تاکنون آموزش

 .ی بحرانی به خانواده ها داده نشده استمؤثری برای مقابله با وضعیت ها

ز طریق اق، پژوهشگر این تحقی . دره انددانحوه مواجهه خانواده ایرانی با بحران کرونا را مورد بررسی قرار ددر پژوهشی که انجام شده    

 .مراجعه و انجام مصاحبه های عمیق با چندین خانواده مختلف به جمع آوری داده ها پرداخته است

د، سعی ا بررسی نموحران کرونر این راستا، برای این که بتوان الگوهای مختلف را در رابطه با نحوه مواجهه خانواده های مختلف با بد   

 .شده است افرادی با تنوع در تعداد اعضای خانواده، سن و تحصیالت مختلف انتخاب شوند

با بحران  اجهه آنانطی خانواده، سازمان دهی کنش افراد و نحوه موبر اساس یافته های این تحقیق، طبق تفاوت در الگوی ارتبا   

هل سانواده های خننده، کخانواده ها در سه دسته تقسیم بندی شدند. این دسته بندی شامل: خانواده های رضایت مدار یا توافق  کرونا،

 .انگار )به حال خود واگذارنده( و خانواده های محافظتی هستند

، استادیار و پژوهشگر گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در این خصوص می گوید: مهم ترین تفاوت این یمرضیه ابراهیم   

خانواده ها در نحوه مدیریت روابط خانوادگی است. در خانواده های رضایت مدار، به دلیل افزایش میزان گفتگو که منجر به شناخت بیشتر 

در خانواده های سهل انگار، به دلیل . ی رفتاری پیشین در بین اعضا در این دوران اصالح می شوداعضای خانواده از یکدیگر شده، الگوها
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ضعف شناخت اعضا از یکدیگر، فقدان فضای گفتگو و بحران های ناشی از مساله کرونا، تنش در میان افراد افزایش پیدا می کند. با این 

 .ینی ناپذیر بودن است که تلفیقی از دو گروه پیشین استحال مهم ترین ویژگی در خانواده های نوع سوم پیش ب

د در رجیح می دهنتد همچنان بر اساس این یافته ها، در خانواده های محافظتی/سهل انگار با وجود خطرات بیرونی، مانند بیماری، افرا   

به این  با توجه.استنواده همیان این نوع از خامحیط های خارج از خانه بمانند. نتیجه چنین رویکردی، میزان باالی ابتال به کرونا در 

نحوه تعامالت  یراتی را دران تغیموارد، به نظر می رسد که با آموزش به افراد در خانواده ها در رابطه با نحوه مواجهه آنان با بحران، بتو

 .شد شرایط فعلی فراد دراو کاهش تنش های آنان در خانواده ایجاد کرد و از این طریق، منجربه وفق بیشتر خانواده ها با شرایط جدید 

ند، ی کرونا هستضوع بیماراین یافته های علمی پژوهشی که می توانند در مواجهه بهتر با بحران های کنونی و آینده که مشابه با مو   

ن انشگاه تهراتماعی دم اجمتعلق به دانشکده علو« بررسی مسائل اجتماعی ایران»سازگاری خانواده ها را افزایش دهند، در فصل نامه 

 .منتشر شده اند

 .1400به نقل از میگنا، محمدرضا دلفیه، فروردین 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 

 تلفن همراه خود را در حالت پرواز بگذارید -1-8
و بیشتر اوقات کارهایمان را در خانه انجام  در خانه می مانیم 19 -در این روزها که بیشتر ما از ترس مبتال شدن به ویروس کووید

 شویم.ناست، دچار  ك مکانمیدهیم باید مراقب باشیم به بعضی از اختالالت یا بیماری ها که منشاء گرفته از گذراندن زمان زیادی در ی

ه خود ا تلفن همرابی را ان زیاداز آن جا که اکثر ما کارهایمان یا کالس های درس و دانشگاه در ایام کرونا به صورت مجازی است و زم

 صرف میکنیم، باید  احتیاط کنیم که گرفتار فابینگ نشویم که ممکن است خطرناک تر از کرونا باشد.

 phubbing  ان به تلفنه دیگرببنا به تعریف عملی است که باعث می شود افراد در محیط های اجتماعی یا خانوادگی به جای توجه 

 ید.جربه کرده اتنگ را یادی را با تلفن همراه خود میگذرانند. مطمئن باشید شما نیز در زندگی روزمره فابیخود نگاه کنند، زمان ز

مبهم  و با کلمات ده استوقتی از سرکار خسته به منزل برمیگردید و سر میز یا سفره شام همسر یا فرزندتان سرش را در تلفن همراه کر

غول یا مراه تان مشهگوشی  ها یا دورهمی های دوستانه فامیلی بعد سالم و احوالپرسی اولیه با به شما پاسخ می دهد یا وقتی در مهمانی

شما  نزل، یکی ازمتی در وقتی که در روابط عاطفی و زناشویی با شریك یا همسر خود به کافه ای میرید یا در پارک قدم میزنید و یا ح

 مدام گوشی اش را چك می کند. 

 در زندگی روزمره خود تجربه کرده اید، میتوان گفت گرفتار فابینگ شده اید.اگر این رفتار ها را 

ر واقع نید. اما  دکرقرار می هرچند که فابینگ به این معنا است که تنها از طریق رسانه های اجتماعی یا پیام کوتاه با کسی ارتباط ب   

یقات نشان ما تحقاید این رفتار چیز مهمی به نظر نمی رسد. می تواند روابط حضوری و لحظه ای شما را مختل می کند. اگر چه شا

 میدهد که فابینگ می تواند به روابط و سالمت روان شما اسیب بزند.

اعث ند همچنین بدچار میک مطالعات بسیاری نشان داده اند که فابینگ به روابط اجتماعی افراد آسیب میزند و کودکان را به افسردگی   

اج و ر آغاز ازدوصوصا دت کردن رودررو و ایجاد رابطه حضوری با دیگران آسیب ببیند. فابینگ رضایت زناشویی را خمیشود توانایی صحب

 د.ا کاهش میدهراعضا  دوران نامزدی کاهش میدهد و بر روابط درون خانوادگی تاثیر منفی گذاشته و میزان تعلق و وابستگی خانوادگی

 مناسبت فصل -8
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ه نفس، بتن، اعتماد علق داشتنیاز اساسی انسان را تهدید میکند این چهار نیاز عبارتند از: احساس مطالعات نشان داده اند فابینگ چهار 

 زندگی معنادار، احساس کنترل داشتن.

ر دها نیستید. زد، تنشما را عصبی کرده و مزاجتان را به هم می ری  اگر فکر کردن به خارج شدن و کنار گذاشتن شبکه های اجتماعی

 این بدان  است. اماعه نشان داده که تمایل به بررسی و چك کردن شبکه های اجتماعی بیشتر از میل به رابطه جنسی واقع، یك مطال

 نرید و از دچار شدهای اجتماعی یاد بگیوقفه، برای چك کردن رسانههای دیگری را بدون توجه بیتوانید روشمعنا نیست که شما نمی

 .به فابینگ پرهیز کنید

 بدون تلفن بخورید غذایتان را

ن یك ی کنید اعالمر فکر وقتی زمان غذا خوردن است، اعم از صبحانه، نهار یا شام، مهم نیست کجا هستید ، تلفن را کنار بگذارید. اگ

  .قرار دهید "هواپیما"یا  "مزاحم نشوید"پیام می تواند حواس شما را پرت کند، تلفن خود را نیز در حالت 

نها گفت آکنید و با  تبدیل به موقعیتی برای گفتگو و صحبت کردن با همسر، فرزندان، خانواده، دوستان یا همکاران هر وعده غذایی را به

احساس  وی رو در روا گفتگو شنودی صمیمانه داشته باشید. ممکن است در ابتدا از این اجبار احساس خوبی نداشته باشید، اما به زودی ب

 .راحتی بیشتری خواهید کرد

 کنید خود دور از دسترس را تلفن

در کشوی  در ماشین یا گردید یا پس از اتمام کار روزانه حداقل برای دو ساعت تلفن خود را در جایی دور از دست مثالوقتی به خانه برمی

 د را دور ازلفن خوت. ممکن است روزهای اول احساس کنید عضوی را از دست داده اید، اما نترسید که قرار دهید میز یا در جیب کت

اند و ا منتظر می معالن یا به روز رسانی در گوشی شمامطمئن باشید هر پیام یا   ن را در همانجا بگذارید.آو  -دسترس قرار داده اید 

 .ناپدید نمی شود. برای تماس های ضروری از تلفن ثابت یا یك گوشی معمولی غیر هوشمند استفاده کنید

 خود را به چالش بکشید

ذت دیگران و ل احبت باموارد، تلفن خود را هنگام دریافت پیام و تماس دیگران، جواب ندهید و بعد از پایان همنشینی و مصدر برخی 

ها زمان راری با آنتان بگویید که در آن لحظه امکان پاسخ گویی نبود یا طبق قبردن از حضور در جمع خانواده، به مخاطب پیام و تماس

 .م در نظر بگیریدخاصی را برای تبادل پیا

 .عالوه بر این ها به تدریج چالش های دیگری برای خود ایجاد کنید یا آن را با دیگران به اشتراک بگذارید

دهند ،  رای ما انجامبتوانند کارهای بسیاری را نتایج یادآوری خوبی است که بدانیم اگرچه تلفن های هوشمند ما می که این اینکالم اخر 

دوستشان  فرادی است کهاتوانند انجام دهند بلکه ممکن است بر آن تاثیر منفی بگذارند و آن حفظ روابط ما با ه تنها نمیاما یك چیز را ن

 .داریم

 . ود بگذاریدخرسید، گوشی هوشمند خود را در جیب به هر حال برای آن که در خانواده بیشتر حضور داشته باشید، وقتی به خانه می

 طور دیگر باید زیست. لحظه ها را باید ساخت

 بازگشت به صفحه اول
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 ها و تحلیل وجودی در نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکلپویایی -٩-1

 1نویسنده: ماریا مارشال

 2ترجمه: رحیم رابط

در فرآیند گوش  "3معناطلبی"های ین پویاییمعنادرمانی به طور ویژه به منظور پاسخگویی به جستجوی وجودیِ معنا تحول یافته است. ا

 (.1994شود )فرانکل، دادن دقیق به کلمات بیماران و کشف تجارب گزارش شدۀ آنها طبق اصول تحلیل وجودی آشکار می

که بصیرتی ها یا احساساتشان نیست؛ بلها، دلواپسیاز شرایط کنونی بیماران، شکوه 5ای پدیدارشناختیصرفاً چکیده 4تحلیل وجودی    

های معنادارش به بوده و در جستجوی پاسخ دنیای بیمارگیری آنها به سوی معناخواهی. تحلیل وجودی مربوط به است در مورد جهت

 همراه او است.

ال توجهی حزمان  ناکنوو  اینجااگرچه آگاهی از پیشینۀ بیمار برای درک وی ضروری است، تحلیل وجودی اساساً به گذشته یا      

 د.هایی که یك شخص دارد یا برای تحقق معنا ممکن است داشته باشدارد؛ بلکه متوجه آینده است: متوجه قابلیتن

گیرد، اما همواره هدفش این است که بیمار را در تحلیل وجودی شکلی از گفتگو است که گذشته و حال بیمار را نادیده نمی     

این کمك را به درمانگر  6های وجودیع و امکانات زندگی مشارکت دهد. درک پویاییجستجوی معنا در زندگی با کمك گرفتن از مناب

 کند که به تصویر درست از جستجوی وجودی بیمار در فرآیند تحلیل وجودی برسد.می

 شود:های وجودی طبق معنادرمانی ویکتور فرانکل معرفی میدر زیر مفاهیم کلیدی پویایی

 7فاصله سازی -. خود1

لت نگری دالروندگری یا  بینی پیامد کارهای خود را دارند. به طور کلی بینش به امکان خویشتن نها توانایی پیشقلی انساناز نظر ع

 اشیم مستلزمبصی داشته توانیم در شرایط خاکننده هستند و میزان بینشی که میدانیم بعضی از شرایط ناتواندارد. همانگونه که می

 انی است.ارزیابی متخصص بهدشت رو

خویش را  ٨این ظرفیت را داریم که از خودمان فراتر رفته و خودِ -شناختی و هیجانی خودمشاهدۀ حاالت روان –فراتر از درون نگری      

طبعی مشاهده مشاهده کنیم. به بیان دیگر بین خود و شرایطمان فاصله انداخته و هر از گاهی خودمان را با حس شهامت، سپاس و شوخ

فاصله سازی  –نامیده می شود. خود  فاصله سازی -خود(. این توانایی که یکی از منابع روحی انسان است 56؛ ص 199٨)لوکاس، کنیم 

 با توانایی برای رسیدن به فراسوی خود جهت یافتن معنا مربوط است.

 ٩برگذشتن -. از خود2

                   
1 Maria Marshall, Ph.D 

 شناسیانکارشناس ارشد رو 2

3 meaning-seeking 
4 existential analysis 
5 phenomenological 
6 existential dynamics 
7 self-distancing 
8 self 
9 self-transcendence 

 هاشتیاددا -٩
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زی و به سوی چی -تواند باشدنگونه که میآ -ت های کنونی خودرگذشتن در قدرت روح انسان برای دستیابی به فراسوی واقعیب -از خود

 (.56؛ ص 199٨یابد )لوکاس، که باید باشد نمود می

-و ارضای سائق 1اصل تعادل حیاتی که شالودۀ تفسیر پویا از انسان است بر این رأی قرار دارد که اساساً رفتار ما به سوی کامرواسازی     

اجتماعی ما  -روانی -های روانی ما مانند نهاد، من و فرامن، تطابق و سازگاری با جامعه و تعادل زیستی ها و غرایز، سازش دادن جنبه

 (.49؛ ص b 19٨4گرایش دارد )فرانکل، 

تواند شامل خودشکوفایی باشد، زیرا مسألۀ اصلی ما شکوفایی خود ما نیست؛ بلکه تحقق در مقابل طبق اظهارات فرانکل وجود ما نمی     

 (.b 19٨4شوند تا اینکه در درون روان ما که یك نظام بسته است )فرانکل، است که در جهان یافت می 2های معناییها و توانشزشار

ه بن دستیابی یدا کنیم. ای( عقیده دارد که به منظور شکوفا نمودن معناها ما همواره باید به فراسوی خودمان دست پ1975فرانکل )     

سوی  (. از خود برگذشتن به61؛ ص b 19٨4نکل، شود )فرانامیده می برگذشتن -از خودتوانش انسان است که فراسوی خود اساس 

فاییِ ارزش آیند شکوشود و شگفت اینکه با کشف خود در فرها به واسطۀ بازتاب بیرون از خود و فراموش کردن خود شناخته میارزش

 (.56؛ ص 19٨9دهد )لوکاس، مورد نظر نتیجه می

 3. پویایی شناسی روحی3

-پویایی"کند آنچه که ما در بعد روحی نیاز داریم تعادل حیاتی نیست، بلکه چیزی است که او   ( تصریح میb 19٨4 ،1996فرانکل )

انگیزش اصلی ما در  (.294؛ ص 1996واژۀ یونانی است که به معنی روح به کار رفته است؛ راسل، « 4نوز»نامد ) می "شناسی روحی

 (.b 1995گی جستجوی معنا است. آن بعد روحی )نوز( ما است که به معنا )لوگوس( نیاز دارد )بارنس، زند

 

تیم و آنچه ان انسان هسبه عنو شناسی روحی بین چیزی که ماچنانچه ما هدفی را به انجام برسانیم یا آرمانی را پیگیری کنیم، پویایی     

ته و نیِ تحقق یافهای عیشکند. نوعی از تنش مناسب وجود دارد که پیوسته ما را به سمت ارزیتوانیم باشیم تنش مداومی ایجاد مکه می

 دارد:معنای وجود شخصی ما که شکوفا شده است متمایل نگه می

های آن به وسیلۀ ما و معناهایی ای از تنش است که قطبنامم زمینهشناسی روحی میچیزی که من پویایی

های آن در شناسی روحیِ زندگی ما شبیه برادهشود. ساختارهای پویایینشان داده میکه به ما اشاره دارد 

شناسی روحی ما را در انتخاب بین تحقق ، پویایی5شناسی روانیمیدان مغناطیسی است. در مقایسه با پویایی

 (.٨٨؛ ص 1975گذارد )فرانکل، یا زوال معنایی که در انتظار ما است آزاد می

ا همیشه معن»گوید که می نامد. او دربارۀ معنامی« تنش بین وجود و ماهیت یا هستی و معنا »( این تنش را 225؛ ص 1996) فرانکل     

 ؛ ص1972نکل، )فرا« تواند معنای خودش را تحقق بخشد، یعنی پیشگام هستی باشد میمعنا صرفاً -باید یك قدم جلوتر از هستی باشد

15.) 

 کند:ال را طرح می( این سؤ22؛ ص 1995شناسی روحی فرانکل )به واسطۀ بارنس، تعادل حیاتی با پویایی به منظور مقایسه و سنجش

هم  6سائق معطوف به یافتن معناتوان از کنیم. آیا همچنین میما از ارادۀ معطوف به یافتن معنا صحبت می

دیگران. هدف سائق تخریب صحبت کرد؟ پاسخ منفی است: سائق مربوط به خودمان است، اراده مطوف به 

خویش است. برای مثال اگر یك نفر گرسنه باشد سائقی نسبت به خوردن دارد. بعد از خوردن سائق کاهش 

                   
1 gratification 
2 meaning-potentials 
3 noo-dynamics 
4 noos 
5 psychodynamics 
6 drive to find meaning 
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یابد. هدف سائق همیشه بازگرداندن خود است. در ارادۀ معطوف به یافتن معنا این معنایابی است که پایان می

 (.22؛ ص 1995هدف ما است...)بارنس، 

 1وجودی. اندوه 3

ناکامی »صحبت کند، جامعۀ امروز تقریباً با « های جنسیناکامی»توانست از طبق گفتۀ فرانکل با توجه به اینکه در زمان فروید یك نفر می

 "3بی معنایی"صحبت کند، معنادرمانی احساسات « های حقارتعقده»تواند از شود و در نظریۀ آدلر که یك نفر میشناخته می «2وجودی

 (.b 19٨4دهد )فرانکل، د نظر قرار میرا م

های ها بدون راهنمایین سنتدارد که روزگار ما از یك طرف با فروپاشی و فقدا( اظهار میb 19٨4با تأمل در جامعۀ امروز، فرانکل )     

نجر این عمل م د کرد وخواهن دهند پیرویشود که در این صورت آنها از چیزی که اکثریت انجام میسازنده برای افراد جوان شناخته می

راد ی را به افمعنایاب ها را تحمیل کرده و اجازۀ کاوش شخصی برایشود. از طرف دیگر نظام های خودکامه معنا و ارزشبه همنوایی می

؛ b 19٨4فرانکل، تواند به ناکامی وجودی منجر شود )دهند. در هر دو مورد عدم تشخیص اهمیت معناخواهی در زندگی مردم مینمی

1994.) 

 4. ناکامی وجودی4

های معناخواهی است. این امر عالمت بیماری نیست، بلکه انسانیت ما اهمیت حس است که نتیجۀ ناکامی 5ناکامی وجودی حسی آزارنده

 (.b 19٨4دهد )فرانکل، معنایابی را در زندگی به ما هشدار می
یزی چا جایگزینی ها یرزشهای سنتی، تعارض اها یا ارزشایی، از بین رفتن نقشمعناخواهی ناکام شده ممکن است نتیجۀ نبود راهنم     

 (.19٨4؛ 1967آور یا لذتبخش است باشد )فرانکل، کنیم شادیکه واقعاً معنادار است با چیزی که فکر می

است  6شکنی -اش خودشود نتیجهمی طلبی یا موفقیت جایگزینخواهی یا قدرتدر هریك از این موارد زمانی که معناخواهی با لذت     

توان گفت که در استرالیا اگر یك شکارچی بومی، بومرنگ خود را پرتاب کند و به هدف نخورد (. با یك استعاره میb 19٨4)فرانکل، 

 (.19٨4)فرانکل،  7بومرنگ به طرف شکارچی برخواهد گشت

 8. خأل وجودی5

؛ 19٨4؛ 1967شود )فرانکل، نامیده می خأل وجودیبی معناخواهی بیانجامد. این وضعیت ناکامی مزمنِ معناخواهی احتمال دارد به سرکو

b 19٨4 فرانکل،  است 10ماللو  9پوچیهای اصلی آن احساس شود. نشانههدفی شناخته میمعنایی و بی( که با حسی از بی1992؛(b 

 (.122؛ ص 19٨4

ا بتواند ه میککند د میشناختی ایجاهای روانست، بلکه رنج در بعد روحی نشانهزاد بیمار نیرنجوری اندیشهروح انسان در روان     

 (.1995رنجوری اضطراب است )بارنس، های بدنی همراه باشد. نشانۀ اصلی این نوع روانشکایت

                   
1 existential distress 
2 existential frustration 
3 futility 
4 existential frustration 
5 nagging 
6 self defeating 

 استعاره از نتیجۀ عکس دادن.م 7

8 existential vacuum 
9 emptiness 
1 0 boredom 
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( را به منظور 1977، )کرومباخ 4زادهای جستجوی اهداف اندیشهآزمونو  3آزمون هدف در زندگی( 1969) 2و ماهولیك 1کرومباخ     

اند رنجوری اندیشه زاد را مطالعه کردهسنجش میزانی که یك نفر قادر به معنایابی است گسترش دادند. این پژوهشگران که تظاهرات روان

 دهد.یتحلیلگری کالسیك جواب نمها نیست و به درمان روانرنجوریرنجوری شبیه سایر روانکنند که این نوع از روانخاطر نشان می

مك کد و به فرد یابش میاش جلب کند خیلی کاهزاد با درمانی که توجه فرد را به اکنون و آیندهنشانه های روان رنجوری اندیشه     

 ترین شکلش به دست آورد.کند تا منابعی را به منظور انجام تعهدات، رابطۀ مشخص و زندگی پرشور به کاملمی
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1 Crumbaugh 
2 Maholick 
3 Purpose in Life Test 
4 Seeking of Noetic Goals Tests 
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  یست؟هیجان چ -٩-2

 
 دانشگاه آزاد رودهن امیرحسین اللهء ،دانشجوی کارشناسی روانشناسیترجمه 

 

 شده است. و ترجمه گرفته  apa.org این مطلب از سایت

 : مطلبصفحه وبگاه این 
-https://www.apadivisions.org/division

-publications/newsletters/developmental/2021/01/emotion?_ga=2.192108266.1315666997.1616152387/7

845190095.1591981736 

 

ل زادی و اواین در نودر روانشناسی رشد، در مورد تحقیقاتش در مورد سیر مفاهیم هیجادکتر اشلی روبا، برنده جایزه رساله دکتری 

 کودکی صحبت میکند.

گو باحثه و گفتیست؟ مبیشتر از یك قرن است که فالسفه، مورخان تاریخی و روانشناسان درباره ی پاسخ این سوال که میگوید هیجان چ

)جهانی(، ان شمولمبتنی بر تکامل، جه "اساسی"الل میکنند که برخی از هیجانات میکنند. نظریه های کالسیك هیجان اینطور استد

 بالقوه فطری)غریزی(، و به راحتی در چهره دیگران قابل شناسایی هستند.

بازی ا درک هیجانه بان درزنظریه های ساختارگرایی با این نظر که هیجانات در تجربه و بیان خیلی متغیر هستند مخالفند و نقشی را که 

 میکند را برجسته میکنند.

رتباط اه میتوانند کدارد  در اوایل کارم، پی بردم که حمایت تجربی از این بحث ها بیشتر به مطالعه روی بزرگساالن یا کودکانی بستگی

 جاناتهیزبان و  اط برتباادر  یکه تجربه کم ینوزادانکالمی برقرار کنند. مطالعات انجام شده روی نوزادان، تا حد زیادی گم شده بود. 

 ود داردوج آنهادرک  ییو توانا هیجانات ایآ نکهیا توضیح یآل برا دهیا یشینمونه آزما -بودند  این مطالعات دارند ، قطعه گمشده گرانید

 :عبارت است از

 زودپیدایی ذاتی، بر طبق تاریخ تکاملی مشترک ما

 یا 

 ی اجتماعی ساخته شده است. به تدریج و آهسته و بر اثر رشد توسط زبان و تجربه

من دو ی ه نام انی. پامکنائه بحث ها ار نیرا به ا یکردم تا چشم انداز توسعه ا یطراح یرا با تمرکز بر دوران نوزادم نامه خود انین پام

 :قرار داد یبررسمورد سوال مرتبط را 

سب ها بر نات، درک میکنند؟)مثل خشم( و کدام برچدام نوزادان هیجانات منفی مختلف را قبل از یادگرفتن برچسب های هیجاک -1

 دسته بندی هیجانات منفی نوزادان اثر میگذارند؟

رچسب های هیجان ماهه ممکن است درک هیجانات منفی را قبل از یادگیری ب 1٨و  14،  10آزمایش، فهمیدم که کودکان  11در طول 

 1٨و  14ا به کودکان (. با این حال، من همچنین دریافتم که برچسب ه2020؛ روبا و همکاران ،  2019)روبا و همکاران ، شروع کنند

 (.2020)روبا و همکاران ،  ماهه کمك میکند که دسته هایی از احساسات منفی را تشکیل بدهند

. این بان باشدر زت تاثیروی هم رفته، این مطالعات نشان میدهد که درک هیجانات نوزادان هم میتواند زودپیدا باشد و هم میتواند تح

ح یجانات، مطرفهم ه یافته ها من را برانگیخت تا با درک نظریه های کالسیك و ساختارگرایانه هیجان، فرضیات جدیدی را برای رشد

 کنم.

https://www.apadivisions.org/division-7/publications/newsletters/developmental/2021/01/emotion?_ga=2.192108266.1315666997.1616152387-845190095.1591981736
https://www.apadivisions.org/division-7/publications/newsletters/developmental/2021/01/emotion?_ga=2.192108266.1315666997.1616152387-845190095.1591981736
https://www.apadivisions.org/division-7/publications/newsletters/developmental/2021/01/emotion?_ga=2.192108266.1315666997.1616152387-845190095.1591981736
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طالعات کمی اگرچه، ارساله ی من به همراه تحقیقات کارشناسیم، نشلن میدهند که درک احساسات نوزادان در طول عمر تغییر میکند. 

 اره مکانیسم های به وجود آورنده ی این تغییرات وجود دارد.درب

این تغییرات  در تحقیقات هیجان، مشغول بررسی NIMHمن در حال حاضر به عنوان یك دانشجوی فوق دکتری تحت برنامه ی آموزش

من  . مکرده ا ادجیا جاناتهیدر مورد توسعه درک  قاتیتحق ییراهنما یبرا دیچارچوب جد كیدر طول سال گذشته، من   رشدی هستم.

 هیسترس اولبان( و ازرشد )به عنوان مثال  یندهایفرآ ریتأث یخود، که چگونگ یتجرب یپروژه ها یبرابه طور مداوم چارچوب را  نیا

 .رمیگ یگذارد، به کار م یم ریتأث گرانید یعاطف یو استفاده کودکان از نشانه ها یریادگی یبر چگونگ یزندگ

 ی. براندوش یم انیب مختلف یمختلف به روش ها یتهایاز موقع یاریکنند که در بس یرا تجربه م هیجاناتاز  ترده ایگس فیانسانها ط

وسعه ت"ساله من، که ر کنم یکنند. من افتخار م ییرا رمزگشا دهیچیپ یارتباط ستمیس نیا دیموفق، کودکان با یداشتن تعامالت اجتماع

 ست. اکرده  افتیرشد در یرا در روانشناس (APAانجمن روانشناسی آمریکا)نامه  نایپا زهی، جا"یدر نوزاد هیجاندرک 
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 شناسی تروما()با تاکید بر روان شناسی ایرانهشتمین کنگره انجمن روان -1-1٠

 کند:انجمن روانشناسی ایران برگزار می

 

 محورهای کنگره:

 تروما در مداخله و شناسی سبب 

 تروما و کرونا پاندمی 

 تروما از پس رشد یا آسیب 

 روان سالمت و روانی شناسی آسیب 

 روانشناختی مداخالت 

 آموزان دانش و انشجویاند روان سالمت 

 اجتماعی های آسیب و اعتیاد 

 فرهنگ و روانشناسی 

 صنعت و روانشناسی 

 هیجان مهندسی و روانشناسی 

 مصنوعی هوش و روانشناسی 

 ورزش و عملکرد روانشناسی 

 مجازی فضای و روانشناسی 

 ازدواج و خانواده روانشناسی 

 نوجوان و کودک روانشناسی 

 ،شناخت و مغز روانشناسی 

 شهروندی فتارر و شهری شناسی نروا 

 

 1400ماه آبان 2٨الی  26 تاریخ برگزاری:

 تهران، دانشگاه صنعتی شریف مکان برگزاری:

 

 1400تیر  31 آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالت:

 

 سایت کنگره:وب

/http://congress8.iranpa.org 
 

 :نهایمیل دبیرخا
congress8@iranpa.org 

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش های  -1٠

 

 

 

 

 

http://congress8.iranpa.org/
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   پژوهیپنجمین جشنواره ملی خانوادهو  شناسی خانوادهنهمین کنگره ملی آسیب -2-1٠

شناسی و سالمت خانواده پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، قطب علمی آسیب

 کند:  برگزار می

 

 1400مهر و آبان  تاریخ برگزاری: 

 تیر ماه  31 ت:مهلت ارسال چکیده مبسوط مقاال 

 تیر ماه 31 مهلت ارسال آثار جشنواره:

 سایت زیر مراجعه کنید: برای دریافت اطالعات بیشتر درباره رویداد به وب

/http://familycong.fri.sbu.ac.ir/fa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایراناولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی  -3-1٠

 سه سطوح های تکنیك اتخاذ در علمی دستاوردهای آخرین از استفاده ضرورت به عنایت با

 افراد در اجتماعی و شناختی روان جسمی، های معلولیت از ناشی عوارض از پیشگیری گانه

 ارائه در توانبخشی مشاوره بدیل بی نقش به توجه با و آنها های خانواده و ویژه نیازهای دارای

 اجتماعی سالمت و توانبخشی علوم دانشگاه مددخواهان، از گروه این به توانمندسازی تخدما

 مشاوره ملی کنگره اولین برگزاری به اقدام مرتبط،  و تحقیقاتی علمی، مراکز سایر همکاری با

 و اطالعات تبادل جهت علمی فضایی ایجاد هدف باکرده است. این کنگره  ایران توانبخشی

 با یاور انسان های حوزه متخصصین سایر آشنایی و معرفی متخصصین، بین علمی اظهارنظر

 شناسایی توانبخشی، مشاوره خدمات نیازمند های جمعیت شناسایی توانبخشی، مشاوره

 فنون ها، ایده تولید تحریك نیازها، این با توانبخشی مشاوره انطباق و خاص های گروه نیازهای

 تخصصی های تیم گیری شکل سازی زمینه شناختی، روان ایه مداخله برای کارآمدتر ابزار و

 .برگزار می گردد اجتماعی تحوالت جهت مناسب بسترسازی و افراد نیازهای به پاسخ در

 حمایت و مشارکت همیاری، به منوط آموزشی -علمی ملی کنگره این اهداف تحقق که آنجا از

 ارجمند فرهیختگان از کنگره این دبیرخانه لذا باشد، می فرهیختگان و اندانشجوی پژوهشگران، علمی، هیئت اعضای اساتید، تمامی

 .دنماین یاری خطیر امر این در را ما علمی، های کارگاه و تخصصی های نشست برگزاری پیشنهاد مقاله، ارسال با تا نماید می دعوت
 

 1400 خرداد: مقاله چکیده ارسال مهلت آخرین

http://familycong.fri.sbu.ac.ir/fa/
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   tavan2021.ir :سایت آدرس

 اجتماعی سالمت و توانبخشی علوم دانشگاه: برگزاری محل مجازی، صورت به 1400 تیر: کنگره برگزاری نزما

 

: لفنت دوم طبقه -ارابیف ساختمان اجتماعی، سالمت و توانبخشی علوم دانشگاه کودکیار، خیابان دانشجو بلوار اوین، تهران،: دبیرخانه

  2٨14 داخلی ،221٨00٨3

 093٨49032٨0: آپ واتس و تلگرام شماره

 (قائدنیا دکتر آقای) 09120754493:  هماهنگی جهت کنگره اجرایی دبیر شماره

 

 اولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسالمی -4-1٠

های اساسی تعالی علوم انسانی است که دو مؤلفه روزآمدی و سازی از مؤلفهحکمی

مبانی « لوم انسانی حکمیع»باشد. در سازی میسازی نیز از آثار حکمیبومی

شناختی حکمت شناختی و ارزششناختی، روششناختی، دینشناختی، معرفتهستی

گردد و علم نافع در هنر اشراب می و انسانی علوم های¬و معارف اسالمی در برنامه

 علوم های گیرد. این بدین جهت است که تمام نظریهدستورکار فعاالن علمی قرار می

 درباره پرداز نظریه دیدگاه یعنی. هستند( روشها و بنیادها) مبانی رب مبتنی انسانی

و  بشری حیات در دین نقش انسانی، ارزشهای جامعه، انسان، معرفت، جهان، چیستی

 پذیرامکان ابالغ با سیاست این تحقق. دهد روش معتبر به نظریه او جهت و معنا می

 جامعه در امور این نمودننهادینه ایبر متناسب ابزارهای از استفاده نیازمند و نیست

 یك ترویج ابزارهای ترینمهم از علمی هایهمایش و هانشست برگزاری. است علمی

 .تشویقی در تولید علم است هایسیاست اعمال و گفتمان

 

 1400اردیبهشت  30 مهلت ارسال چکیده مقاالت:

 p://hikmah.iau.irhtt/ وب سایت همایش:
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 دهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت -5-1٠
 

 باشند:محورهای کنفرانس به شرح ذیل می

 

 فرازهای مبانی و اصول  تبیین و تشریح هر یك از 

 مندرج در آرمان و رسالت  تبیین و تشریح هر یك از مفاهیم اساسی 

 یا مفاهیم اساسی مندرج در افقتبیین و تشریح هر یك از فرازها  

 تبیین و تشریح هر یك از تدابیر 

 ای از تدابیر همسوهای اجرای هر یك از تدابیر یا مجموعهبایسته 

 
 

 وب سایت:
/http://conference.olgou.ir 

 

 



 بازگشت به صفحه اول

 
 

 

 

 

7th  World Congress on Positive Psychology 
International Positive Psychology Association 

July 15-18, 2021, Vancouver, Canada 

The theme for 2021 is “Wellbeing for All,” representing a renewed call for practitioners 
educators, and researchers to broaden the scope of our work to bring together more voices 
and perspectives, and work toward a world in which our goal is not simple personal 
happiness but flourishing and wellbeing for all.  
 

https://www.ippanetwork.org/6th-world-congress-on-positive-psychology/ 
 

15th ISSP World Congress of Sport Psychology 
International Society of Sport Psychology 
Society for Sport and Exercise Psychology of Taiwan 

September 30- October 4, 2021, Taipei, Taiwan 

 بین المللی شناختیروانهمایش های  -11

 

 

 

 

 

http://conference.olgou.ir/
https://www.ippanetwork.org/6th-world-congress-on-positive-psychology/
https://www.issponline.org/
http://ssept.org.tw/
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The International Society of Sport Psychology (ISSP), with more than fifty-five years of 
experience, organise a World Congress every 4 years in different countries, creating an 
unique opportunity where professionals and interested in the world of sport psychology 
share and exchange their knowledges with the rest of the world. 
 
Professional experts from every part of the world will meet to communicate and share 
knowledges, creating a forum where they can present and debate science news around 
sport psychology and its applications. 

Congress Theme 

The Future of Sport and Exercise Psychology: New Horizons beyond the Olympic and 
Paralympic Games in the Pandemic World 

https://issp2021.com/  

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی دین و معنویت: شناخت عمیق و دقیقروان -1-12

 

 مورهتیموتی ای. سیسه مولف:

 لیرفرزانه رسانه، دکتر مجتبی د مترجم:

 انتشارات ارجمند ناشر:

 1399 سال نشر:

 

 :کتاب معرفی

ت امـا ترجمـۀ   عنوان منبع درسی برای دانشجویان آمریکایی نوشته شده اسـ این کتاب به

زبـانِ عالقمنـد   عنوان کتاب درسی یا کمك درسی برای دانشجویان فارسیتواند بهآن می

هـای  اهی از بیـرون )پـژوهش  به این حوزه نیز مفید باشد. کتاب حاضـر بـا چـارچوب نگـ    

های واقعی از های شخصی( تألیف شده است. نقل داستانعلمی( و نگاهی از درون )تجربه

تر کرده است. عـالوه  شده کتاب را خواندنیافراد ادیان و مذاهب مختلف یا مُلحدانِ مؤمن

شناسی تکـاملی دیـن، علـوم شـناختی     بر این، مطالب جذاب، جالب و جدیدی مثل روان

فرد سـاخته اسـت. همچنـین،    بهبندی انواع مُلحدان این اثر را منحصردین، علوم اعصاب دین، بنیادگرایی و اقتدارگرایی راستین، و یا طبقه

 های جدیدتابکمعرفی  -12

 

 

 

 

 

https://issp2021.com/
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شناسی و مردم این مرز و بوم نیـز قـرار   شده و در خدمت روانسازیتوانند بومیکند که میهای نابی را برای پژوهش ارائه مینویسنده ایده

شناسـی فرهنگـی،   شناسی اجتمـاعی، روان شناسی دین، روانویژه روانشناسی و بهرند. بنابراین، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران روانبگی

پزشکی، علوم اعصاب، علوم شناختی، مشاوره، الهیات، فلسفه، علوم تربیتی، علوم اجتمـاعی،  شناسی بالینی، روانشناسی تکاملی، روانروان

اند. شایان ذکر است که یکی از مترجمان )دکتر مجتبی دلیـر(  شناسی دین مخاطبان خاص این کتابدیگر عالقمندان به روان روحانیان و

شناسی دین و معنویـت  موره که هم اکنون ریاست بخش روانهای مربوط به دین مبین اسالم با پروفسور سیسهدر نگارش و ویرایش بخش

عهده دارد همکاری مؤثری داشته است اما خود نویسنده نیز شخصاً مطالبی را دربارۀ اسالم و ایـران آورده   شناسی آمریکا را برانجمن روان

 .ویژه جذاب باشدتواند برای مخاطب ایرانی مسلمان بهکه می

 

 موثر یادگیری درباره شهودی غیر جدید یادگیری، علم و تدریس در انتقادی تفکر -2-12
 

 فیلیپ فرگنی   نویسنده:

 دکتر رضا صمدی و مریم افضلی.  ویراستار علمی: دکتر مرتضی مجدفر ترجمه:

 نشر1400پیشگامان پژوهش مدار ، سال  انتشارات:

 

 :کتاب معرفی

 با می شود و شروع عصبی سطح از یادگیری است که اصلی های مکانیسم بحث درباره

 درباره بحث و روربه م سپس ادامه می یابد و یادگیری هنگام نورون ها تغییر نحوه

 حافظه توجه، مانند سیستم حیاتی و تاثیرگذار بر یادگیری عصبی سیستم های از برخی

گیرد، می  معلمان قرار توجه عاطفی که باید مورد سیستم و استرس انگیزه، مدت، بلند

 همچنین موضوعات زیر به طور ویژه در کتاب مطرح هستند: پردازد.

 هنگامی آموز دانش دهد؟ چرا اهمیت یادگیری عصبی یها مکانیسم به باید معلم آیا

 شود؟ فرایند می ایجاد درمغز اتی تغییر کند، می بحث موضوعی درباره فعاالنه که

 معلم. کند متصل دانسته می قبل از آموزان دانش آنچه با را جدید دانش باید تدریس

 تازه مطلب با باطیارت چه پیشین دانش که دریابد و باشد فرآیند این گر تسهیل باید

 .گرفت نخواهد قرار استفاده مورد آموزان دانش توسط آینده در که بود خواهد انتزاعی دانشی صورت، این غیر در دارد،

 قش حافظه درنتن به اهمیت توجه و سیستم های توجه شامل از باال به پایین و پایین به باال در یادگیری و تدریس چیست؟   پرداخ

گیزه انگیزه، ان ی عصبیمدت، پویایی حافظه، حفظ سالمت مغز و باالبردن کارایی حافظه. معرفی انگیزه و مکانیسم ها یادگیری طوالنی

 بر نهچگو اجتماعی، جو و کرد.  استرس تقویت پرورش و آموزش در را انگیزه توان می درونی و بیرونی و نقش هر یك در یادگیری. چگونه

 استرس ها در باال چگونه از شرایط موجود و .است عمیق یادگیری بر مؤثر عوامل درک شامل تدریس گذارند؟ هنر می تأثیر یادگیری

 بردن کارایی تدریس و یادگیری بهره ببریم.

 آموزان دانش به ی، کارکرد مغز یادگیرنده در دو روش . توجه به اینکه بایدرمعرفی و مقایسه روش های معلم محور و دانش آموز محو

ها، مزایا و مشکالت پیش رو.  آیا دانش آموزان  فرصت و ها چالش: آنالین یادگیری .کنند پردازش را جدید اطالعات این ات داد فرصت

 توان می است؟ چگونه معمولی یادگیری با متفاوت و دهد می تغییر را مغز انتقادی تفکر با یادگیری واقعا پس از تدریس یادگرفته اند؟ آیا
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 توان می آموزشی. چگونه های برنامه در انتقادی تفکر تقویت کرد؟ راهبردهای تقویت پرورش و آموزش های رنامهب در را انتقادی تفکر

 چالش، معرفی چند روش ارزشیابی. پر ولی ساده فرایندی ظاهراً آموزان، دانش بندی رتبه و سنجید؟ ارزشیابی را یادگیری

 

 احساس و ادراك -3-12

 درضا علوی زاده، دکتر سمیه انتظاریدکترسیدمحم تالیف: و ترجمه

 مایك می مؤلف:

 1399، رشد فرهنگ :انتشارات

 

 :کتاب معرفی

شناسی هستند. افراد از ترین و مهمترین مباحث روانمباحث احساس و ادراک از قدیمی

شناسند. به طرز طریق حواسی مانند بینایی، شنوایی و چشایی دنیای اطراف خود را می

اس ما توانایی تبدیل اطالعات دنیای واقعی را به اطالعات الکتریکی انگیزی، حوشگفت

آن چیزی است که  -درک ما-دارند. شیوۀ تفسیر این اطالعات  قابل پردازش توسط مغز

شود. در این کتاب، در مورد فرایندهای منجر به تجربیات ما در جهان می

ی ایجاد ادراک ارسال و ها را براتوان آنها و اینکه چگونه میشناختی حسزیست

مباحث کالسیك احساس و بر فصل عالوه  13ترکیب کرد، خواهید خواند. این کتاب در 

به موضوعاتی مانند حس موقعیت، سینستزیا )ترکیب حسی(، آسیب و بهبود،  ،ادراک

  .پرداخته استهشیاری و ادراک، و جهت دهی برای آینده 

 
 حه اولبازگشت به صف
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 «نشریه  بین المللی»فصلنامه شماره دو  هفتمینبیست و  -1-13

مقاله های  شناسی معاصرروانشماره دو فصلنامه نشریه  هفتمیندر بیست و 

 :زیر به چاپ رسیده است
 یتیشخص پیت یرابطه D در زنان مبتال  یبهداشت یبا رفتارها یو خوددلسوز

 شدهاسترس ادراک یکنندهلی: نقش تعدنهین سبه سرطا

 یهاکنندهینیبشی: پتیمیو ترس از صم ییاحساس تنها ،یجانیه ییناگو 

 در مردان انتینگرش به خ

 یکار طیمح تیشده و معنوادراک یسازمان تیحما یبر مبنا یدواریام نییتب 

 یسرسخت یگر: نقش واسطهییزناشو تیبا رضا یمعنو یستیبهز یرابطه 

 یشناختروان

 ینیماش یریادگیبا استفاده از مدل  یدر متن فارس جانیه ییشناسا 

 و  یفلسف تیبر اساس ذهن یذهن یستیبهز ینیبشیپ یساختار یابیمدل

 یآگاهذهن یگریانجیبا م ییگراکمال

 کودکان کار یدرک زمان بر اضطراب و خودکارآمد رییآموزش تغ یاثربخش 

 یبدن یپرسشنامه آگاه یر عاملو ساختا یسنجمشخصات روان 

 «نشریه  بین المللی» فصلنامهشماره دو  هفتمینبیست و  -2-13

شناسی مقاله شماره دو فصلنامه نشریه بین المللی روان هفتمیندر بیست و 

 های زیر به چاپ رسیده است:

 Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy 

on Perfectionism and Sense of Shame in Students 

 Celebrity Worship and Body Image Concern: Mediating 

Role of Cognitive Flexibility 

 Comparison of Social Cognition and Executive 

Functions (Motivation, Inhibitory Control, and Empathy) 

in Bilingual and Monolingual Individuals 

 The Causal Relationship between Perceived Social 

Support and Life Satisfaction through Hope, Resilience 

and Optimism 

 The Effects of Ultrasound, Infrasound, and 

Electroconvulsive Stimulations on Anxiety-Like 

Behavior in Mice 

 The Effect of Self-Construct on Mathematical 

Performance, Mediated by 3×2 Achievement Goals and 

Math Self-Efficacy 

 Role of Parasocial Interaction with Narcotic-Addicted Celebrities and Worshiping them in the 

 های منتشرشدهمجله-13
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Prediction of Addiction Potential 

 The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on Fear of 

Negative Evaluation (FNE) and Social Adjustment in Female Students with Social Phobia 

 The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in Reducing Pain Intensity 

and Enhancing the Sense of Coherence and Psychological Well-being among the Patients with 

Chronic Low Back Pain 

 The Effect of Organizational Trust and Workplace Spirituality on Organizational Citizenship 

Behavior and Psychological Well-being: Mediating Role of Organization Based Self-Esteem 

 Testing a Model of Some Outcomes of Perceived Supervisor Need Support, Based on SDT 

Study of the Relationship of Hardiness and Hope with Life Satisfaction in Managers 
 

 «شناختینشریه پژوهشهای روان»فصلنامه شماره دو  چهارمینچهل و  -3-13

 شناختیپژوهشهای روانامه نشریه شماره دو فصلن چهارمیندر چهل و  

 :های زیر به چاپ رسیده استمقاله

 تقلیل اثر مُدالیتۀ حسی بر ادراک زمان 

 شناختی از طریق تضعیف استرس تقویت موفقیت توسط سرمایه روان

 زن شغلی در معلمان

 مطالعه کیفی عالئم اختالالت هیجانی در برخی از اقوام ایرانی 

 ای دانشجویان با استرسِ های مقابلهو سبكهای تفکر انتقادی مهارت

 شدۀ زلزلهادراک

  شناسی از لحاظ تربیتالنفس یا روانعلم»بررسی و نقد کتاب» 

 زاهای شخصیت با مصرف و سوءمصرف مواد توهمرابطۀ ویژگی 

 ارزشیابی از منابع وب: ارائۀ یك سیاهه 

 فعالیشناسی اختالل کاستی توجه و بیشکتاب 
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های انجمن برداشته و ما را در پیشبرد ی فعالیتتوانند گامی مؤثر در ادامهاعضای انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می

 ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.  1395اهدافمان یاری دهند که برای سهولت در امر عضویت از ابتدای سال 

http://www.iranpa.org/RegUser 

 . لذا از دریافت مدارك عضویت به صورت پستی و مراجعه حضوری معذوریم

  مدارك مورد نیاز برای عضویت جدید و تمدید عضویت از طریق سایت 

  .jpg کیلو بایت، فرمت عکس 100، اندازه عکس کمتر از 3*4عکس پرسنلی  -1

 کیلو بایت( 100کارت ملی یا تصویر صفحه اول شناسنامه )اندازه کمتر از  تصویر -2

نشجو هستید( )در صورتی که دا کیلو بایت( یا تصویر کارت دانشجویی 100تصویر آخرین مدرک تحصیلی )اندازه کمتر از  -3

  کیلو بایت( 100)اندازه کمتر از 

 و بایت(کیل 100و انجمن بوده اید(، )اندازه کمتر از تصویر کارت عضویت قبلی در انجمن )در صورتی که قبال عض -4

 های خارج از کشورتصویر مدرک ارزشیابی شده از وزارت علوم برای دانش آموختگان دانشگاه -5

 

 :باشدحق عضویت یکساله اعضاء طبق مصوبه مجمع عمومی به شرح ذیل می
1-  

 عضویت پیوسته دکتری

 التحصیل دکترای تخصصی()فارغ

 کارت عضویت پیشتازینه پست با محاسبه هز

 ریال 440.000

 عضویت پیوسته ارشد

 (اورهارشد یا دانشجوی دکتری روانشناسی و مشالتحصیل کارشناسی)فارغ

 کارت عضویت پیشتازبا محاسبه هزینه پست 

 ریال 290.000

 عضویت وابسته

 وره(مشا وارشد روانشناسی التحصیل کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی) فارغ

 کارت عضویت پیشتازبا محاسبه هزینه پست 

 ریال 230.000

 عضویت دانشجویی

 ) دانشجوی کارشناسی روانشناسی و مشاوره(

 کارت عضویت پیشتازبا محاسبه هزینه پست 

 ریال 160.000

 

  .برای اینکه در فرآیند ثبت نام با مشکل روبه رو نشوید از مرورگر کروم )آخرین نسخه( استفاده نمائید 

یر امتیازات عضویت در انجمن، شامل تخفیف ، عالوه بر سا13٨6ی انجمن، از ابتدای سال مدیرهی هیأتشایان ذکر است: مطابق مصوبه*

باشد که حق عضویت خود را ی اعضایی میبرای همه« شناسی معاصرروان»ی های آموزشی، حق عضویت شامل اشتراک مجلهدر کارگاه

 اند. یت نمودهدید عضوـپرداخت و یا تم

ی پیوسته و اعضا «شناسی معاصرروان»به مجله  گرفت، اعضای انجمن با رمز عبوری که در اختیار آنها قرار خواهدتمامی 

ك، صورت الکترونیشناسی ایران بهمن روانـانج «های روانشناختیپژوهش»و « شناسیالمللی روانبین»به مجالت 

 دسترسی خواهند داشت.

 شناسی ایرانشرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان -14
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 یادآوری 

 نند. کع اقدام ساله است و الزم است اعضاء نسبت به تمدید عضویت خود به موقویت در انجمن روان شناسی  ایران یكعض -1

اطالعات  ه اصالحاعضای محترم اگر تغییری در آدرس اعم از پالک، تلفن و یا ایمیل دارند خواهشمند است سریعاً نسبت ب -2

 ه کاربری خود( اقدام فرمایند. شخصی خود از طریق سایت انجمن )با ورود به صفح

 اعضای مقیم خارج از کشور -3

ام ت انجمن اقدریق سایطتوانند از شناسی ایران میدانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز برای عضویت در انجمن روان

 فرمایند.  

 است.شایان ذکر است برای ارسال کارت عضویت انجمن، آدرس پستی ایران مورد نیاز  

 در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم

ی را در بتاً خوبشناسی  ایران، جایگاه نسهای الکترونیکی و بازخوردهای حضوری گویای این است که خبرنامه انجمن روانپیام

ن شناسان روانشناختی میاانای مؤثر در تبادل اخبار رویدادهای روشناختی پیدا کرده است و به وسیلهرسانی رویدادهای رواناطالع

ز توانید با اظهارنظر در خصوص محتوای خبرنامه، اقدر و دانشجوی عزیز میاست. شما همکار گرامی، استاد گران کشورمان تبدیل شده

ذاشتن گاشتراک  ر بهها را در اختیار دارید دشناسانی که ایمیل آنطریق ارسال مطالب و خبر به خبرنامه، و با ارسال خبرنامه به روان

د. شه درج خواهد کننده در خبرنامرسالابدیهی است، مطالب با ذکر نام فرد  شناسان کشورمان سهیم شوید.ها میان رواناخبار و دیدگاه

 همچنین از عزیزانی که به هر طریقی با خبرنامه همکاری داشته باشند با ذکر نام تشکر به عمل خواهد آمد.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 بازگشت به صفحه اول  

 

 شناسی ایرانعضو محترم انجمن روانهمکار ارجمند، 

رچه نمایید. اگای خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت میی مسرت و خوشحالی است که با احساس مسئولیت علمی و حرفهمایه

یی رژی باالها را در صندوق پست الکترونیکی خود دارید ممکن است زمان و انی حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل آنارسال خبرنامه

 مئن باشیدشناسی کوچك ارزیابی نمایید، اما مطی علمی رشته رواناز شما صرف نکند، و هرچند شما تأثیر این گامتان را در توسعه

 شناسی ایران یعنیها راهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن روانهمین مجموعه تالش

هشی ی و کیفی نیروهای تخصصی؛ و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوی کمشناسی؛ توسعهگسترش، پیشبرد و ارتقاء علم روان

 خواهد بود.شناسی ی روانحوزه

 

../../../../Apple/Desktop/خبرنامه%2099/بهار%2099/خبرنامه/newsletter%20of%20IPA_1399_1_50.doc#فهرست

