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عنوان  به، ایران شناسیروانرود و انجمن ای در خور توجه به پیش میبا توان و جلوه، هابا همۀ چالش در ایران شناسیروان

ویج علم رشته و تر شود که در راستای ارتقایتر میآماده، بیش از قبل، هر روز، کشور شناسیروانترین و بزرگترین انجمن جامع

 .  ایفای نقش نماید شناسیروان

ان اشاره ایر شناسیروانتوان به برگزاری هشتمین کنگره انجمن می، شناختی کشور در فصل پاییزرخدادهای روان تریناز مهم  

در قالب ، ان جهانشناسروانان ایران و برخی از شناس، روانهای متنوع علمی با تاکید بر ترومادر برنامه، کرد که طی سه روز

 کشور مواجه شناسینروانظیر جامعۀ هایی که با استقبال کمبادل نظر پرداختند؛ برنامهبه بحث و ت، هاهای کلیدی و پنلسخنرانی

ز ا، کشور شناسیروانکسوتان های دکتری برگزیده و تقدیر از برخی از پیشنامهاکبر سیاسی به پایاناعطای جایزۀ دکتر علی. شدند

 . های مهم این کنگره ملی بوددیگر بخش

م برای ایگاهی مهجکه قریب یکسال قبل شروع شده بود و به « ایران شناسیروانها با انجمن شبشنبه»نامۀ بر، در فصل گذشته  

نجمن در ا. ن رسیدبه چهلمین برنامه رسید و فصل اول آن به پایا، تبدیل شده بود شناسیروانطرح مسائل اساسی رشته و حرفۀ 

 . زودی آغاز نمایدفصل دوم این برنامه را به ، صدد است با تغییراتی

ین هم بود و امدادهای از دیگر رخ، ماهایران در آبان شناسیروانمدیره و بازرس انجمن  هیئتبرگزاری انتخابات یازدهمین دورۀ   

مدیرۀ  هیئت. ندمدیره حضور یاب هیئتهای جدیدی در ظرفیت، های قبلیهای موثر دورهامکان را ایجاد کرد تا در کنار شخصیت

یر اماتی نظاز طریق بازنگری در سند راهبردی انجمن و اقد، های تخصصیدر نظر دارد ضمن فعال کردن شعب و گروهمنتخب 

 . دارد در ایران بر شناسیروانهایی با اثربخشی هرچه بیشتر در راستای ارتقای رشته و حرفۀ گام، ارزیابی درونی

و  شناسیروانظام نازمان رسان و گویا انتخابات مناطق )شوراهای استانی( سباز هیئتبا توجه به اینکه انتخابات شورای مرکزی و   

امید ، ودشرگزار برود انتخابات منطقۀ تهران که تاکنون از آن غفلت شده است مشاوره در شرف آغاز است که طی آن احتمال می

رای حرفه بهای خوشایندی را اتفاق، ارب قبلیگیری از تجان کشور با احساس مسئولیت و تفکر نقادی و با بهرهشناسروانرود می

 . رقم بزنند
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 ایران يشناسروانانجمن های و سخنراني های آموزشيدوره، وبینارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  هاگاهکار، هارانیسخن، همانگونه که مستحضر هستید به دلیل شرایط بوجود آمده کنونی و برای حفظ سالمت استاد و شما عزیزان

 . صورت آنالین برگزار خواهد شدانجمن غیرحضوری و به هایدوره

و  اهو بزودی کارگ. شودشرح زیر اعالم می به است شده نهایی تاکنون که ایران شناسیروانآموزشی انجمن  هایو دوره هاکارگاه  

 . اهد رسیدتلگرام و اینستاگرام انجمن به آگاهی خو ،سایتجدید از طریق وبهای دوره

کنندگان در رکتشبنابراین ، درصد تخفیف در نظر گرفته شده است 10الزم به یادآوری است برای اعضای انجمن و دانشجویان   

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


 ایران شناسيروانهای آموزشي انجمن دوره -2
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 خردورزی شناسيروانسخنراني:  -1-2

 :کندایران با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شناسیروان انجمن
 

 دکتر عبداله امیدی سخنران:

 

 1400دی ماه  30پنجشنبه زمان برگزاری: 

 17:30الی  16 ساعت برگزاری:

 :شرکت از طریق لینک اسکای روم

meetings-edu/ch/counselling. sharif. https://vc 

 

 . نها *اعتبار* دارد *رایگان* می باشدآسخنرانی برای اعضای انجمن که عضویت 

 

 
 

 

اجتماعي در تصمیم به طالق: مضامین مهم برای زوج  شناسيروانکاربرد برخي نظریه های "سخنراني:  -2-2

 "درمانگران

 

 :کندبرگزار می ی ایرانشناسروانانجمن 

 دکتر رضا خجسته مهر  سخنران:

استاد تمام دانشگاه شهید چمران  ،خانواده ایران شناسیروانمدیره انجمن  هیئترئیس 

 اهواز

 بهمن  28 زمان برگزاری:

 17:30الی 16 ساعت برگزاری:

 ی ایرانشناسرواناعضای محترم انجمن  شرایط شرکت کنندگان:

 

 شرکت از طریق اسکای روم

meetings-edu/ch/counselling. sharif. https://vc 

 

 

https://vc.sharif.edu/ch/counselling-meetings
https://vc.sharif.edu/ch/counselling-meetings
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 بحران در مداخله ۀٔفشرد ٔەششمین دور -3-2



 از مجوز دارای) ایران شناسيروان انجمن از نامۀ معتبرگواهي ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت

 اخله(کنفرانس وب)آنالین به صورت                                   

 

سالمت، دانشیار  شناسیروانمتخصص )دکتر حمید پورشریفی  مدرس:

 (دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

 

 

  :زمان و ساعت برگزاری

 دی 26 ،19

 بهمن 3،10،17،24

 اسفند 1،8،15 

 19الي  15از ساعت 

 پزشکانروان پزشکی وهای روانمشاوره، مددکاری و سطوح باالتر،پزشکان، رزیدنت شناسی،رواندانشجویان کارشناسی ارشد  دگان:شرایط شرکت کنن

 :سرفصل دوره

 بالیا -بحران در مداخله -2 تروما و بحران در هامدل و مفاهم با شناییآ -1

 خودکشی –مداخله در بحران  -3

 نگیشونت خاخ –مداخله در بحران  -4

 جنسی تعرض –مداخله در بحران  -5

 عاطفی شکست –مداخله در بحران  -6

  مداخالت در سوگ -7

 :اطالعات تکمیلي

  ساعت 36 طول دوره:

 درصد تخفیف برای دانشجویان( 10درصد تخفیف برای اعضای انجمن و  10) تومان 1.200.000 :دوره هزینه

یا شماره  و بهشتی، بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید 342060641حساب انجمن به شماره  لطفا برای ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به

 ایران شناسیروانبه نام انجمن  5859- 8370 -0702- 7143کارت 

 .ارسال نمایید 09367740873نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، ،تصویر فیش پرداختی

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

http://iranpa.org/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
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 آشنایي با داروهای روانپزشکي-4-2

 

 :کندگزار ميایران بر شناسيروانانجمن 

 از مجوز دارای) ایران شناسيروان انجمن از نامۀ معتبرگواهي ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت

 (کنفرانس وب)آنالین به صورت 

 (روانپزشک)دکتر محسن ارجمند  مدرس:

 (استاد مهمان از آلمان )مدیر انتشارات ارجمند

 1400دی  24و  22 : زمان برگزاری

 19الی  15 اری:ساعت برگز

 

 و سطوح باالتر و پزشکان عمومی و مشاوره  شناسیروان: کارشناسی ارشد شرایط شرکت کنندگان

 هزار تومان 380 هزینه کارگاه:

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

 :سرفصل های دروس کارگاه

 

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

 ایران شناسیروانبه نام انجمن  5859- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال فرمایید 09367740873نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، ،تصویر فیش پرداختی

 

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

 

  داروهای ترک مواد    • م فارموکولوژیاصول عا    •
  داروهای خواب آور    •  طبقه بندی داروهای موثر بر روان    •
  داروهای درمان اختالل دوقطبی    •  داروهای ضد افسردگی    •
 داروهای محرک و تقویت کننده میل جنسی    •  داروهای ضد اضطراب    •
 داروهای درمان بیش فعالی کودکان    •  داروهای ضد روانپریشی    •
 داروهای روانپزشکی در دوران بارداری    •  (زوال عقل)داروهای ضد دمانس     •

http://iranpa.org/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
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  سالگي 5کارگاه مداخله زودهنگام از تولد تا  -5-2

 از مجوز دارای) ایران شناسيروان انجمن از نامۀ معتبرگواهي ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت

اخله زودهنگام از (کنفرانس وب)آنالین به صورت                              

 سالگي 5تولد تا 

تربیتی، مدرس  شناسیرواندکترای ؛ خانم دکتر فریده ترابی میالنی  :مدرس

 دانشگاه و مشاور

 1400بهمن  8و  6 تاریخ برگزاری:

 13الی  9از ساعت : ساعت برگزاری

 ساعت 8 طول دوره :

 

 

 درصد تخفیف برای دانشجویان( 10درصد تخفیف برای اعضای انجمن و  10) هزار تومان 250 :هزینه کارگاه 

 و مشاوره و سطوح باالتر شناسیرواندانشجویان کارشناسی  شرایط شرکت کنندگان:

 *آفالین* امکان بازپخش فیلم کارگاه به صورت 

 )متن،صوتی،تصویری( * امکان پرسش و پاسخ و شرکت فعال در کارگاه*

 سرفصل دروس:

 بررسی تحول کودکان خردسال و اصول تحول

 تحولی نگر شناسانروانمروری بر نظریه های ·  

 سالگی 5تحول بهنجار از تولد تا ·  

 ارزیابی مبتنی برتحول بهنجار·  

 خیرهای تحولی و آموزش گام به گام مهارت هاأت·  

 

 یا هید بهشتی،وشارت شعبه دانشگاه بانک تج 342060641نجمن به شماره لطفا برای ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به حساب ا

 ایران شناسیروانبه نام انجمن  5859- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

ارگاه کتاب ارزیابي کلطفا قبل از . ارسال نمایید 09367740873نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، ،تصویر فیش پرداختی

 .سالگي ) انتشارات سمت ( را تهیه و مطالعه بفرمایید 5زی آموزشي و بازپروری کودکان از تولد تا برنامه ری

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره
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 1400زمستان ایران:  شناسیوانرخبرنامه الکترونیکی انجمن  پنجاه و هفتمین

 طرحواره درمانيکارگاه:  -6-2



 :کندایران برگزار مي شناسيروانانجمن ()

 از مجوز دارای) ایران شناسيروان انجمن از نامۀ معتبرگواهي ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت

 (رانسکنف وب)آنالین به صورت 
 

 دکتر حسن حمیدپور مدرس:

 1401فروردین  27،26،25 زمان برگزاری:

 16الی  8 ساعت برگزاری:

  

 

 مشاوره و سطوح باالتر شناسی،روانفارغ التحصیالن کارشناسی  شرایط شرکت کنندگان:

 ساعت 24 طول دوره:

 رصد تخفیف برای دانشجویان(د 10درصد تخفیف برای اعضای انجمن و  10) تومان 1.370.000  هزینه کارگاه:

 

 *آفالینامکان بازپخش فیلم کارگاه به صورت  *

  * ()متن،صوتي،تصویری امکان پرسش و پاسخ و شرکت فعال در کارگاه *

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

 ایران شناسیروانبه نام انجمن  5859- 8370 -0702- 7143رت شماره کا

 .ارسال فرمایید 09367740873نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، تصویر فیش پرداختی،

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره
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 1400زمستان ایران:  شناسیوانرخبرنامه الکترونیکی انجمن  پنجاه و هفتمین

 دوره مقدماتي و پیشرفته تربیت درمانگر کودكچهاردهمین  -7-2

 

 :کندایران برگزار مي شناسيروانانجمن ()

 وزارت از مجوز دارای) ایران شناسيروان منانج از نامۀ معتبرگواهي ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم،

 (کنفرانس وب)آنالین به صورت 
 

 دکتر کارینه طهماسیان مدرس:

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

 

 

 ا در صورتی که و ی .سته ثبت نام کنندپیو ساعت دوره )مقدماتی و پیشرفته( را به صورت 160 توانند شرکت کنندگان عزیز می

ن را در انجم مقدماتی در این بخش ثبت نام نمایند و عزیزانی که قبال دوره  توانند فقط مایلند در دوره مقدماتی شرکت کنند می

 .ساعت( ثبت نام کنند 60گذرانده اند می توانند برای بخش دوم )پیشرفته 

 ری دوره پیشرفتهزمان برگزا زمان برگزاری دوره مقدماتي

 1401مرداد  13،19،26،27 1401فروردین  24، 31

 1401شهریور  2،9،10،16،23،24،30 1401اردیبهشت  1،7،8،21،22،28،29

 1401مهر  6،7،14،20 1401خرداد  4،5،11،18،19،25

  تیر 1،2،8،15،16،22،29،30

  ، مرداد5،12

 13الی  9 ساعت برگزاری:

 تومان 4.700.000 هزینه دوره مقدماتي:

 تومان  3.150.000 پیشرفته: هزینه دوره 

 .درصد تخفیف به دانشجویان تعلق خواهد گرفت 10ایران و  شناسیرواندرصد تخفیف برای اعضای محترم انجمن  10

 سرفصل دروس دوره

 پیشرفته مقدماتي

آسیب شناسی روانشناختی کودک، فنون مصاحبه بالینی با 

آموزش مدیریت خشم و  ،رفتاری والدین کودک،آموزش مدیریت.

جرات ورزی، شناخت درمانی، رفتاردرمانی، بازی درمانی و قصه 

 درمانی، کاربرد تکنیک های شناختی رفتاری در مشکالت رفتاری
 های زندگیآموزش مهارت

 ،افسردکی ،سوک ،تروما ،طالق مداخالت شناختی رفتاری در

 وسواس و عزت نفس
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 1400زمستان ایران:  شناسیوانرخبرنامه الکترونیکی انجمن  پنجاه و هفتمین

 و مشاوره، و سطوح باالتر شناسیروانهای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته :شرایط شرکت کنندگان

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

 ایران شناسیروانبه نام انجمن  5859- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال فرمایید 09367740873نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، ،یش پرداختیتصویر ف

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبطالع از ظرفیت دورهجهت ا

 

 هشتمین دوره تربیت درمانگر زوج -8-2

 :کندایران برگزار مي شناسيروانانجمن ()

 از مجوز دارای) ایران شناسيروان انجمن از نامۀ معتبرگواهي ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت

 (کنفرانس وب)آنالین به صورت 

علمی  هیئتدکتر منصوره السادات صادقی متخصص زوج و خانواده.  مدرس:

 دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده خانواده

       1401مهر تا دى ماه  :زمان برگزاری

 14الی  8:30 ساعت برگزاری:

 

 

 :دروس دوره

 مشاوره پیش از ازدواج و ترسیم نیمرخ شخصیتی زوجین با مصاحبه و تست  

 اختی رفتاریزوج درمانی شن 

 درمان خیانت زناشویی با توجه به رویکرد شناختی رفتاری و بینش مدار 

 مداخالت درمانی در فرایند طالق: پیش از طالق و بعد از طالق 

 زوج درمانی هیجان مدار  

 تکنیک های مدیریت خشم همسران و حل تعارض با خانواده همسر  

 ارزیابی همسران براساس نیمرخ های زوجی Neo ،mmpi  و mcmi  

 :تاریخ های برگزاری دوره

  28 ،27 ،22 ،21مهرماه: 

 26 ،25 ،20 ،19 ،12 ،11آبان ماه: 

http://iranpa.org/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7


1395پاییز ایران:  شناسیروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 1400زمستان ایران:  شناسیوانرخبرنامه الکترونیکی انجمن  پنجاه و هفتمین

  30 ،24 ،23 ،10 ،9آذرماه: 

 9 ،8 ،1دی ماه: 

 و مشاوره و سطوح باالتر شناسیرواندانشجویان کارشناسی ارشد  شرایط شرکت کنندگان:

 تومان 000/300/4 هزینه دوره :

یا  و اه شهید بهشتی،بانک تجارت شعبه دانشگ 342060641ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شماره لطفا برای    

 ایران شناسیروانبه نام انجمن  5859- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال فرمایید 09367740873نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، ،تصویر فیش پرداختی

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

 

 

 

 ایران شناسيروانتمین کنگره انجمن گزارش برگزاری هش -1-3
ه میزبانی مرکز ایران و ب شناسیروانتوسط انجمن  1400آبان ماه  28الی  26ایران در روزهای  شناسیروانانجمن  کنگرههشتمین 

ره و : دفتر مشاوی کردندها و مراکز زیر به عنوان حامی ما را یاردر برگزاری کنگره سازمان. مشاوره دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد

د ستا، تهران دانشگاه مرکز مشاوره، ستاد مبارزه با مواد مخدر ،معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سالمت وزارت علوم

Iپایگاه سیویلیکا و پایگاه ، های شناختیتوسعه علوم و فناوری SC . ای یک کمیته راهبردیایران دار شناسیروانهشتمین کنگره انجمن ،

کتر حمید دناب آقای جکنگره؛  رئیس، جناب آقای دکتر رضا زمانی. یک کمیته اجرایی و یک دبیرخانه الکترونیک بود، یک کمیته علمی

 ،د ظفرمسعو لحی وجناب آقایان سهیل جعفرصادبیر کمیته علمی؛  ،جناب آقای دکتر حمید یعقوبی ؛دبیر کمیته راهبردی ،پورشریفی

 . دبیرخانه اجرایی بودند رئیس ،فرسرکار خانم دنیا تهران دبیران کمیته اجرایی و

شناسی و سبب ه:تند از جملتروما برگزار شد اما محورهای مختلفی در این کنگره مورد بررسی قرار گرف شناسیروانکنگره با تمرکز بر    

–داخالت روانشناختی م ـ روانی و سالمت روان یشناسآسیب ـ آسیب یا رشد پس از تروماـ  پاندمی کرونا و تروما ـ مداخله در تروما

 شناسیروان -و صنعت  شناسیروان –و فرهنگ  شناسیروان - های اجتماعیاعتیاد و آسیب -سالمت روان دانشجویان و دانش آموزان

ده و خانوا شناسیوانر ـ و فضای مجازی شناسیروان ـ عملکرد و ورزش شناسیروانـ  و هوش مصنوعی شناسیروان ـ مهندسی هیجان و

 . شهری و رفتار شهروندی شناسیروان –مغز و شناخت ، شناسیروان ـکودک و نوجوان  شناسیروان ـ ازدواج

چکیده  308ی تعداد چکیده مقاالت به دبیرخانه واصل شد که در مرحله اول داور 432تعداد  شناسیرواندر هشتمین کنگره انجمن    

داد وم داوری تعرحله ددر م. رفت و از نویسندگان درخواست شد تا خالصه مبسوط مقاله خود را ارسال نمایندمقاله مورد پذیرش قرار گ

 . ام شدها به صورت مجازی انجالزم به ذکر است که کلیه فرایند داوری. خالصه مبسوط پذیرش نهایی دریافت کردند 223

در . پانلیست و ارایه مقاله( به سمع و نظر مخاطبان رسید، لب سخنران کلیدی)در قا سخنرانی 75ی کنگره در مجموع رروز برگزا 3در    

های نفر از متخصصان حوزه 32همچنین . سخنران کلیدی خارجی بودیم 8سخنران کلیدی داخلی پذیرای  16این کنگره ما عالوه بر 

 ایران شناسيروانهای انجمن اخبار و اطالعیه -3
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 1400زمستان ایران:  شناسیوانرخبرنامه الکترونیکی انجمن  پنجاه و هفتمین

همچنین از بین . های پژوهشی خود پرداختندها و یافتهپانل به ایراد آخرین دستاورد 8های مرتبط در قالب و رشته و گرایش شناسیروان

 . مقاله به صورت ارایه شفاهی مطرح شد 19مقاله پذیرفته شده  223

ه به معرفی ورت کوتانظران خارجی بود در اینجا به صبا توجه به اینکه برای اولین بار کنگره شاهد تعداد قابل توجهی از صاحب  

 . دوشمیسخنرانان خارجی پرداخته 
 

 (:Sandra Paivioپروفسور ساندرا پایویو )

Wiویندسور ) دانشگاه شناسیروان استاد ممتاز  ndsor) ، درمانگرEFT مربی تایید شده انجمن ، در تورنتو

 (EFTTبخصوص در زمینه ترومای پیچیده ) EFTگذاران یکی از بنیان، ی درمان هیجان مدارالمللبین

 

 

 

 (Jeffry A. Simpson پروفسور جفری سیمپسون )

 دانشگاه مینه سوتا شناسیرواناستاد ممتاز و مدیر دپارتمان 

 هایسردبیر نشریه
 Personal Relationships (1998-2001) 
Journal of Personality and Social Psychology: Interpersonal Relations and Group Processes (2009-2014) 

 International Association for Relationship Research یالمللبینانجمن  رئیس

Harolپروفسور هارولد تکوشیان )  d Takooshi an ) 

 شناسیرواناسبق بخش  رئیسگذار و بنیانهم، 1975( از Fordhamدانشگاه فوردهام ) شناسیرواناستاد 

 شناسیرواناسبق انجمن  رئیس، (2010-2008های انسانی سازمان ملل )کمیته سکونت رئیس، APA المللبین

 منهتن

 

 (Michel Domjanپروفسور مایکل دومیان )

ها انجمن پاولوفی رئیس، (2005-1999و مدیر دپارتمان ) 1973دانشگاه تگزاس از  شناسیرواناستاد 

(Pavl ovi an Soci et y ) ،تطبیقی  شناسیروانبخش نوروساینس رفتاری و  رئیسAPA ، نویسنده کتاب

 دهه اخیر( 4)کتابی معتبر در « اصول یادگیری و رفتار» ی لالملبین

 

 (Liz Royle) پروفسور لیز رویل

یکی از ، سال کار در زمینه تروما و بحران 25دارای سابقه ، مورد تایید اتحادیه اروپا EMDRدرمانگر و درمانگر روان

 شناختی بریتانیاگذاران انجمن ترومای روانبنیان
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 1400زمستان ایران:  شناسیوانرخبرنامه الکترونیکی انجمن  پنجاه و هفتمین

 (Warren thorngate) ن ثورنگیتپروفسور وار

، التروب استرالیا، پیتسبورگ، سوری، های کالیفرنیااستاد مدعو دانشگاه، کانادا، اتاوا، استاد ممتاز دانشگاه کارلتون

Ordiمبدع یک روش آماری بنام  ،. . .و ، دانشگاه تهران nal  Pat t ern Anal ysi s 

 

 

 دکتر سیروس عباسیان

پژوهشگر حوزه ، سایکیاتری در انگلیس مبدع تله، سال سابقه( 21و بزرگسال )با حوزه اعتیاد  پزشکروان

 رسان و اعتیادرفتارهای خودآسیب، خودکشی

 

 

 (Zainab Al-Attarدکتر زینب العطار )

مربی و سوپروایزر پژوهشگران ، سال سابقه کار 21قانونی با  شناس، رواناستاد دانشگاه النکشایر

داور چندین نشریه معتبر در بریتانیا و در سطح ، حوزه سالمت روان قانونیدکتری و پسادکتری 

 المللیبین

 

. ری( برگزار شدکارگاه مجازی و یک کارگاه حضو 8ساعته ) 4کارگاه  9ایران تعداد  شناسیرواندر حاشیه هشتمین کنگره انجمن 

 ها و مدرسین هر کارگاه به شرح زیر است:عناوین کارگاه

 توسط اقای دکتر عبداله امیدی های روانيیص بالیني؛ بخش اصلي درمان اختاللکارگاه تشخ

 توسط خانم دکتر منصوره سادات صادقی در مشاوره پیش از ازدواج MMPIکارگاه مالحظات نیمرخ 

 توسط اقای دکتر حسن حمیدپور درمانيروانهای اریک فروم در کارگاه کاربست اندیشه

 توسط اقای دکتر مجید محمودعلیلو های شناختي در درمان وسواسککارگاه مدل شناختي و تکنی

 توسط خانم دکتر سمیراسادات رسولیمدار کارگاه زوج درماني هیجان

 توسط خانم دکتر فرشته شناختيی نوین علوم روانهاروشهای یادگیری خاص براساس کارگاه تشخیص و درمان اختالل

 باعزت

 توسط اقای دکتر حمیدرضا حسن آبادی وکسلرکودکان ) ویرایش پنجم( کارگاه نسخه ایراني مقیاس هوش

 cyberدرماني با تاکید بر نشانه فرمانش )کارگاه راهکارهای غنابخشي به فرمول بندی و مداخالت عملي در جلسه روان

semiotics) توسط اقای دکتر نادر منیرپور 

 دکتر شیوا دولت آبادیتوسط خانم  : درمان انتخابي برای تروماهاEMDR کارگاه
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 ایران به روایت تصویر: شناسيروانهشتمین کنگره انجمن 
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 ایران شناسيروانگزارش برگزاری مجمع عمومي و انتخابات دورۀ یازدهم انجمن  -2-3

ادی و عمومی ع مجمع، نجمندار و بازرس در سایت اخزانه، مدیره هیئتهای های قبلی و به دنبال درج گزارشرسانیبر اساس اطالع

های علمی ۀ کمیسیون انجمنزیرنظر نمایند، 1400آبان  28به تاریخ ، مدیره و بازرس دورۀ یازدهم انجمنهیئتالعاده و نیز انتخابات فوق

 :صل شدج زیر حاسازمانی دانشگاه تهران برگزار و نتایدر سامانۀ انتخابات برون، با حضور اعضای پیوستۀ انجمن، وزارت علوم

 . کردند نجمن اعالمدار دورۀ دهم امدیره و خزانه هیئتموافقت خود را با گزارش ، دهندگان به این نظرسنجیدرصد از رای 91 -الف

ب رئیس برای امضای اساسنامه و اضافه کردن نای 4-12موافقت خود را با تغییر بند ، دهندگان به این نظرسنجیدرصد از رای 79 -ب

 . )بهادار( اعالم کردند اسناد و اوراق

 صبحی ناصر دکتر، بییعقو حمید دکتر، زمانی رضا دکتر، پورشریفی حمید دکتر آقایان، آرا ترتیب به، مدیره هیئت انتخابات در –ج 

در انقایان دکتر مدیره و آ هیئتبرای عضویت در ، آبادی و دکتر ابوالقاسم نوریدکتر حمیدرضا حسن، رکنشک حسین دکتر، قراملکی

 . مدیره انتخاب شدند هیئتالبدل به عنوان اعضای علی، منیرپور و دکتر محمدکاظم واعظ موسوی

ازرس بی به عنوان ا ورمقانآقای دکتر بهروز دولتشاهی به عنوان بازرس و خانم دکتر حمیر، بر اساس آرای حاصله، در انتخابات بازرس -د

 . البدل انتخاب شدندعلی
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 ازدهم تعیین شدندی مدیرۀ هیئتایران توسط منتخبان  شناسيروانهای آتي در انجمن تها و مسئولیسمت -3-3
 نتخبان و باضور همه محجلسه انتخابات داخلی با ، روز یکشنبه مورخ هفتم آذرماه، مدیره و بازرس دورۀ یازدهم هیئتپیرو انتخابات 

 . ذ شدهای زیر اتخاها با اتفاق آرا تصمیماخلی و مسئولیتهای دمدیریت جلسه توسط بازرس منتخب برگزار شد و در خصوص سمت

 :های زیر به عمل آمددار انتخابرئیس و خزانهنایب، در خصوص رئیس -الف

 آقای دکتر رضا زمانی به عنوان رئیس  -

 آقای دکتر حمید پورشریفی به عنوان نایب رئیس  -

  داربه عنوان خزانه، آقای دکتر حمید یعقوبی  -

 (:مدیره بشرح زیر تعیین شدند )اسامی به ترتیب حروف الفبا نوشته شده است هیئتهای اعضای مسئولیت -ب

  آقای دکتر حمید پورشریفی به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی  -

 آبادی به عنوان مسئول کمیته آموزشآقای دکتر حمیدرضا حسن  -

 پژوهشآقای دکتر حسین شکرکن به عنوان مسئول کمیته   -

 های تخصصیآقای دکتر ناصر صبحی قراملکی به عنوان مسئول کمیته گروه  -

 آقای دکتر ابوالقاسم نوری به عنوان مسئول کمیته انتشارات  -

  هاآقای دکتر حمید یعقوبی به عنوان مسئول کمیته شعب و نمایندگی  -

 :ودند ازبترین آنها عبارت ایی نیز صورت گرفت که عمدههسپاریهای دیگری تعیین و برونمسئولیت، برای ارتقای انجمن -ج

 آبادی به عنوان مسئول کمیته تدوین سند راهبردی انجمنخانم دکتر شیوا دولت   -

  به عنوان مسئول کمیتۀ ارزیابی درونی انجمن، بازرس منتخب، آقای دکتر بهروز دولتشاهی  -

 

ر حال دد کرد و های علمی شروع به کار خواهب انتخابات توسط کمیسیون انجمنازدهم بعد از تصویی مدیرۀ هیئت، شایان ذکر است

 . نمایدیعالیت مفآبادی ادامه رئیسی خانم دکتر شیوا دولتمدیره دهم انجمن به ریاست آقای دکتر رضا زمانی و نایب هیئتحاضر 

 

 رهای برت نامهپایانان راهنما و مشاور اسامي برندگان جایزه زنده یاد دکتر علي اکبر سیاسي و اسامي استاد -4-3
نجمن اری کنگره اان برگزایران هر دو سال یک بار در زم شناسیروانبر اساس توافق نامه فرزندان زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی و انجمن 

کتری سال دلتحصیالن ین اساس فارغ ابر هم. گرددجوایزی اهداء می شناسیروانبرتر دکتری در رشته  نامهپایانایران به پنج  شناسیروان

تمین کنگره یز خود را در هشآنان برتر بود جوا نامهپایانارسال کردند که پس از بررسی و داوری پنج نفر که  خود را نامهپایان 99و  98های 

 . کردند آنان برجسته شناخته شد از طرف انجمن تقدیرنامه دریافت نامهپایاندریافت کردند و پنج نفر بعدی که 
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  :باشدميتندیس زنده یاد دکتر علي اکبر سیاسي و سکه بهار آزادی دریافت کردند به شرح ذیل ، اسامي که لوح تقدیر

 

 نجمن تقدیرنامه دریافت کردنداز طرف ا اسامي افرادی که

 

 استاد /استادان مشاور استاد/ استادان راهنما رشته دانشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

شناسیروان رازی دکتر فاطمه دهقان 1 تر کامران یزدانبخشدک دکتر جهانگیر کرمی   

 دکتر صادق صالحی

سالمت شناسیروان خوارزمی دکتر فاطمه یونسی 2  دکتر حمیدرضا حسن آبادی 

 دکتر ربابه نوری

 دکتر کوروش وحید شاهی

 دکتر علیرضا مرادی

 

شهید  دکتر سعید صادقی 3

 بهشتی

بالینی شناسیروان حمیدرضا پوراعتماد دکتر   

 دکتر رضا خسرو آبادی

لیل فتح آبادیدکتر ج  

 دکتر صدیقه نیکبخت

تربیتی شناسیروان مشهد دکتر هادی صمدیهء 4  دکتر سید امیر امین یزدی دکتر حسین کارشکی 

 دکتر الهه حجازی

 دکترمنصور سودانی دکتر رضا خجسته مهر مشاوره چمران اهواز دکتر شمس سبحانی جو 5

 دکترذبیح اله عباسپور

استاد /استادان  استاد/ استادان راهنما رشته دانشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

 مشاور

قوزلو دکتر رقیه محمدی قره 1 شناسیروان پیام نور   دکتر غالمحسین جوانمرد 

 دکتر احمد علی پور

 دکتر حسین زارع

 شناسیروان تهران دکتر هانیه زراعت کار 2

متسال  

 دکتر رضا رستمی

 دکترمحمدعلی بشارت

 دکتر کیوان صالح

دکتر عبدالرحمان 

 رستمیان

 دکتر نادر اباذری 3

 

 شناسیروان شاهد

 بالینی

 دکتر حجت اله فراهانی دکتر لیال حیدری نسب

 دکتر حمید یعقوبی

 دکتر مریم احمدیان نسب 4

 

 شناسیروان خوارزمی

 تربیتی

دکتر حمیدرضا 

آبادیحسن  

ر منصوره السادات دکت

 صادقی

 دکتر شهرام محمدخانی

عالمه  دکتر حسن محمودیان 6

 طباطبایی

سنجش و 

 اندازه گیری

 دکتر علی دالور

 دکتر نورعلی فرخی

 دکتر احمد برجعلی
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 اعالم اسامي برندگان مسابقه علمي هفته پژوهش -5-3
 . ی به مناسبت هفته پژوهش برگزار کردای علمهای گذشته مسابقهایران طبق روال سال شناسیروانانجمن 

رف انجمن طو نفر جایزه از به قید قرعه به د، که از بین این افراد، اندنفر پاسخ صحیح را ارسال نموده 26، کنندهنفر شرکت 82از بین 

 . ایران تعلق گرفت شناسیروان

 :اسامی برندگان

  زاد از اردبیلخانم شراره خاوندی

 سنی از تهرانو خانم هلیا ابوالح

 ایران  شناسيروانعضویت و تمدید عضویت دوساله و سه ساله در انجمن  -6-3
ی در هزینه پست درصد و صرفه جوی 20درصد و 10با عضویت دو ساله و سه ساله از تخفیف ، ایران شناسیرواناعضای محترم انجمن 

پذیر ره امکانر طول دوتغییر نوع عضویت د، گرددای اعضا صادر مینظر به اینکه در هر دوره عضویت صرفا یک کارت بر. برخوردار شوید

ت یکساله به عضوی، دلطفا حسب مور، یابدمقطع تحصیلی شما ارتقاء می، سال آینده لذا خواهشمندیم چنانچه طی یک سال یا دو. نیست

 . له را انتخاب نماییدتوانید عضویت سه ساچنانچه مدرک تحصیلی تغییری ندارد می. یا دوساله اقدام نمایید

 سالمت بالیني  شناسيروان دریافت مقاله فراخوان -7-3

به  ،79241ماره ثبت شبه  ،با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ایران شناسیروانفصلنامه انجمن ، سالمت بالینی شناسیروانمجله 

 . شد اندازیراهمدیر مسئولی و سردبیری دکتر نادر منیرپور 

ه و همکاری ب ارسال مقاله با، توانند با ثبت نام در سایت مجلهمی، ان سالمتشناسروانبه ویژه  دانشجویان و پژوهشگران عزیز، یداسات  

 . ی سالمت بالینی در کشور سهیم گردندشناسروانعنوان داور در پیشبرد اهداف علمی 

)مانند  مت بالینیل مقاالت خود را در حوزه های مرتبط با سالفای، توانند پس از مطالعه راهنمای نویسندگانعالقه مندان می  

 مایند:زیر ارسال ن درسآپزشکی و طب روان تنی( از طریق سامانه نشریه به  شناسیروان، طب رفتاری، ی سالمتشناسروان
ir. ipa-chp. http://www 

 :ی سالمت بالینیشناسرواننامه ی انواع مقاالت قابل چاپ در فصل

 ی تجربی و تکرارپذیریهامقاله

 شناختیآزمون های روان، گزارش های مختصر

  ی بازنگری انتقادی و فراتحلیلیهامقاله

 ی تئوریکی و روش شناختیهامقاله

 پاسخ کتبی به اظهارنظرها، ی منتشرشده قبلیهامقالهاظهار نظر کتبی در مورد 

 شناختینقد و تحلیل مفاهیم روان، ابنقد و بررسی کت

 اخبار در مورد متخصصان و نهادهای علمی، گفتگو با متخصصان

 نامه به سردبیر، سخن سردبیر )سرمقاله(

 

 . و یا ارسال پیام از طریق بخش تماس با ما clinical. health. ipa@gmail. com :ایمیل ارتباطی با دفتر مجله

http://www.chp-ipa.ir/
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 شناسيرواني المللبینمجله برای  فراخوان دریافت مقاله -8-3

 . باشدمیرو نمایی شد و آماده دریافت مقاالت انگلیسی پژوهشگران محترم  شناسیروانی المللبینسامانه جدید مجله 

یات پژوهشی از کمیسیون نشر -دارای درجه علمی  International Journal of Psychology(IPA) رساند مجلهبه استحضار می

 . باشدمی1382از سال  تحقیقات و فناوری( -ر) وزارت علوم علمی کشو

  034. 0 دارای ضریب تاثیر نیز نمایه سازی شده و Google Scholar ,ISC , Ricest , magiran , SIDهمچنین نشریه در   

 . باشدمی

ه الت کتابخانو مقا ودتصادفی استفاده ش ریگینمونهی هاروشکی از بایست متناسب با نوع جامعه ی* قابل ذکر است در نگارش مقاله می

 . گرددای. روانسنجی . مورد پژوهی بررسی و چاپ نمی

 . مراجعه نمایید ir. bijp. http://wwwدرس آجهت ارسال مقاله پس از مطالعه راهنمای نگارش مقاله به سایت مجله به   

 info@ijpb. irمجله:آدرس ایمیل ارتباطی با 

 ایران شناسيروانمجله علمي ـ ترویجي انجمن ، شناسيروانمقاله برای نشریه دانش دریافت فراخوان  -9-3

، معـه ای علمی ـ ترویجی است که به منظـور ارتبـاط دانـش علمـی و فنـی پژوهشـگران بـا جا        مجله، «شناسيرواندانش »دوفصلنامه 

از دیـدگاه   شناسـی روانو تحلیـل موضـوعات    شناسیروانهای مختلف های عمده در زمینهفی پیشرفتمعر، سهولت مبادله علمی بین آنها

های علمـی یـا   گزارش، نقد و بررسی، (Research Papers)مقاالت پژوهشی . شودکارشناسان داخلی و خارجی منتشر می، پژوهشگران

مـه یـک   ترج، ان اثرگـذار شناسـ روانسرگذشت زنـدگی  ، ان اثرگذارسشناروانمصاحبه با ، (Technical Note)های تحقیقاتی یادداشت

 فصل

مسـو بـا اهـداف دو    متضمن مطالب ه، (. . . تورم و، شهرنشینی، رانندگی، های اجتماعی )مثل رقابت در کنکورکتاب و تحلیل علمی پدیده

ین نشـریه  رای چاپ در اب، هادی در فرم فراخوان مقالهماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشن

 . شودپذیرفته می
 راهنمای نویسندگان

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

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

  به سایر مجالت فرستاده نشده باشدمقاله ارسال شده همزمان  . 

 مقاله از طریق ایمیل نشریه به نشانی  danesheravan@gmail. comشود ارسال  . 

  کاغذ مقاالت رویA4 مقاالت فارسی با قلـم . باشد5/1فواصل بین خطوط به صورت . حروف چینی شود Bzar 12 هیـه  ت

 . شود

  نابع(نتایج و فهرست م –خالصه  –اشکال  –فتن محل جداول صفحه چاپی باشد )با در نظرگر 8حجم مقاله حداکثر  . 

  چکیده مقاله برای مقاالت فارسی با قلمBcompset  رائـه  ابه صورت تک ستونی و فقـط طـی یـک پـاراگراف     ، 11نازک

 . شود

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

http://www.bijp.ir/
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 1400زمستان ایران:  شناسیوانرخبرنامه الکترونیکی انجمن  پنجاه و هفتمین

 مقاله شامل عناصر زیر است: ساختار

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

کلمـه   220 کلمـه و حـداکثر   150چکیده مقاله حـداقل  . کلمه( است 6تا 3چکیده فارسی و واژگان کلیدی )، (Email)پست الکترونیک 

 .  ها در یک پاراگراف باشدگیری و توصیهنتیجه، روش تحقیق )در صورت وجود(، شامل مقدمه )زمینه(بوده و 

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

صـفحه بـا    پـائین هـر  ، شان در منـابع ضـرورت نـدارد   : توضیحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامهاپانویس

 .  های مجزا برای هر صفحهشماره
 . : منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شودفهرست منابع

انتشار و صـفحه ذکـر    الس، ای که ابتدا نام مولف یا مولفانبه گونه، باشد( APA) باید به شیوه داخل پرانتز مقاله  ارجاعات در متن

 . شـــایان ذکـــر اســـت کـــه ارجـــاع بـــه کارهـــای چـــاپ شـــده بـــه همـــان زبـــان اصـــلی )فارســـی یـــا انگلیســـی( باشـــد . شـــود

 -Beck, 1990,pp. 27)8( یا )50ص ، 1371، به عنوان نمونه: )براهنی

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

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

 .  ناشر، محل انتشار، نوبت چاپ، قلم )ایتالیک(

 نمونه فارسی:  

 دانشگاه تهران  ، روان آزمائی، 1، آناستازی، ( 1371نقی )، براهنی

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

York:Guilford press 

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

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

 اسـتفاده از   بـا حـروف نـازک و   ، نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منـابع و ماخـذ   -مستقیم و غیر مستقیم  -ها نقل قول

ه ن پرانتز نوشـت بالفاصله در میا، خذو شماره صفحات منابع و ما، تاریخ، های مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثارگذارینشانه

 . شود
 استاد  ولیتمسئولمسئبا  مشاوران و دانشجو به صورت توامان و، نامه دانشجویان با نام استاد راهنمامقاالت برگرفته از رساله پایان

 . شودراهنما منتشر می

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

  ارسال خواهد شد مسئولمسئولنشریه برای نویسنده ، به تعداد نویسندگان مقاله، فصلنامهچاپ دوپس از  . 

 الکترونیک نشریه پست: com. danesheravan@gmail 

mailto:danesheravan@gmail.comپست
mailto:danesheravan@gmail.com
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 1400زمستان ایران:  شناسیوانرخبرنامه الکترونیکی انجمن  پنجاه و هفتمین

 ق پیامک یا واتس اپارتباط با انجمن از طری -10-3
ماره شس اپ به را ازطریق پیامک 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 09367740873

 ایران شناسيروانبا انجمن ، 22ساعت ، هاشبشنبه -11-3



 

 در پایان فصل اول« ایران شناسيروانها با انجمن شبشنبه»گانۀ های چهلبرنامهلینک 

 مصاحبه کننده: دکتر حمید پورشریفي 

 1399آذرماه  22شنبه ، «ایران شناسیروان حرفه و انجمن، رشته»گفتگو با دکتر رضا زمانی با عنوان  -1

d59ixgdkuqfm1com/tv/CItaLCaDHqI/?igshid= .instagram .https://www 
 

 1399آذرماه  29شنبه ، «بودن شناسرواناهمیت »آبادی با عنوان گفتگو با دکتر شیوا دولت -2

 ywwvadlo8je12com/tv/CI_cWzTjH_K/?igshid= .instagram .https://www 
 

 1399ماه دی 6شنبه ، «فرهنگی شناسیروان»گفتگو با دکتر علی فتحی آشتیانی با عنوان  -3

4ndyiakzvo128Kd/?igshid=5j0com/tv/CJRdRY .instagram .https://www 
 

 1399ماه دی 13شنبه ، «موانع و راهکارها ، : ضرورتشناسیروانبیمه خدمات » گفتگو با دکتر بهروز دولتشاهی با عنوان  -4

yrua1az8jx7l1sDsDe/?igshid=7com/tv/CJjfa .instagram .https://www 

https://www.instagram.com/tv/CItaLCaDHqI/?igshid=1ixgdkuqfm59d
https://www.instagram.com/tv/CI_cWzTjH_K/?igshid=12je8ywwvadlo%C2%A0
https://www.instagram.com/tv/CJRdRY0j5Kd/?igshid=128ndyiakzvo4
https://www.instagram.com/tv/CJjfa7sDsDe/?igshid=1l7jx8az1yrua
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 1400زمستان ایران:  شناسیوانرخبرنامه الکترونیکی انجمن  پنجاه و هفتمین

را دارد: نگاهی تحلیلی کاربردی به آموزش و ارزشیابی  شناسیروانکسوت  "صالحیت"چه کسی »گفتگو با دکتر الدن فتی با عنوان  -5

 1399اه مدی 20شنبه ، «صالحیت محور در ایران

 tr3p50kb73k8gKAijHda/?igshid=1com/tv/CJ .instagram .https://www 
 

 . به دلیل فنی برگزار نشد -6
 

 1399بهمن  4شنبه ، «علیما در شرایط ف شناسیروانوضعیت »گفتگو با دکتر محمود دژکام با عنوان  -7

 4g93m4s98vP/?igshid=dzh-j0com/tv/CKZkfO .instagram .https://www 
 

 1399ماه بهمن 11شنبه ، «ر رنجو مشاوره: گنج د شناسیروانسازمان نظام »گفتگو با دکتر ناصر صبحی قراملکی با عنوان  -8

4pdtgyibltg15DKoj/?igshid=7com/tv/CKrlfv .instagram .https://www 
 

 1399ماه بهمن 18شنبه  ،«شناسیروانگری در خدمات ایاهمیت حرفه»گفتگو با دکتر محمدعلی مظاهری با عنوان  -9

vebjctqsgzl14nMgSDLrx/?igshid=9com/tv/CK .instagram .https://www 
 

 1399ماه بهمن 25شنبه ، «از برکلی تا اهواز شناسیروان»گفتگو با دکتر حسین شکرکن با عنوان  -10

 zs9s0bxusmis1RjQ_w/?igshid=0com/tv/CLPpz .instagram .https://www 
 

، «شناسیروانای هنقش نهادهای غیر رسمی در حفظ و ارتقای جایگاه علمی و حرف»گفتگو با دکتر حمیدرضا پوراعتماد با عنوان  -11

 1399ماه اسفند 2شنبه 

k37ydz8p2bn19Il/?igshid=1com/tv/CLhqzUnj .instagram .https://www 

 

 1399ماه اسفند 9شنبه ، «مایتیمراجعان و قوانین ح، انشناسروان»گفتگو با دکتر حمید یعقوبی با عنوان  -12

 637rl7HCwZ/?igshid=zlwqnb7com/tv/CLzsMA .instagram .https://www 
 

 1399ماه اسفند 16شنبه ، «و مسائل اجتماعی کالن شناسیروان»گفتگو با دکتر امیرهوشنگ مهریار با عنوان  -13

xiske0mvdepw1iRHYLw/?igshid=4com/tv/CMFt .instagram .https://www 
 

 23شنبه ، «هابا تاکید به استان، ایحرفه؛ از آموزش تا کار شناسیروانهای ها و چالشفرصت»گفتگو با نورمحمد بخشانی با عنوان  -14

 1399ماه اسفند

 k3zsyor27com/tv/CMXvWyZnyJe/?igshid=lwb .instagram .https://www 
 

 . 1400تیرماه  5شنبه ، «و خالقیت ناسیشروانتعامل » گفتگو با دکتر حمزه گنجی با عنوان  -15

 com/tv/CQl_aPCHlPc/?utm_medium=copy_link .instagram .https://www 
 . 1400تیرماه  12شنبه ، «شناسروانمسیر شغلی و زندگی یا »گفتگو با دکتر ابوالقاسم نوری با عنوان  -16

 bHEWj/?utm_medium=copy_link9CD4com/tv/CQ .instagram .https://www 

https://www.instagram.com/tv/CJ1gKAijHda/?igshid=8k73kb50p3tr%C2%A0
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
https://www.instagram.com/tv/CQl_aPCHlPc/?utm_medium=copy_link%C2%A0
https://www.instagram.com/tv/CQ4CD9bHEWj/?utm_medium=copy_link%C2%A0
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 . 1400تیرماه  19شنبه ، «پردازی؟ایی یا نظریهگردر ایران: عمل شناسیروانآموزش » گفتگو با دکتر شهریار شهیدی با عنوان  -17

com/tv/CRKCtUFHQre/?utm_medium=copy_link .instagram .https://www 
 

 . 1400تیرماه  26شنبه ، «لینی در ایرانبا شناسیروانآیندۀ »زاده با عنوان اله قاسمگفتگو با دکتر حبیب -18

A/?utm_medium=copy_link8com/tv/CRcDzHhHU .instagram .https://www 
 

 . 1400مردادماه  2شنبه ، «ورزشی شناسیروانها در ها و چالشفرصت»گفتگو با دکتر محمدکاظم واعظ موسوی با عنوان  -19

com/tv/CRuFXRCHkKZ/?utm_medium=copy_link .instagram .https://www 
 

 . 1400 مردادماه 9شنبه ، «شناسیروانضد »گفتگو با دکتر محمدرضا جاللی با عنوان  -20

J/?utm_medium=copy_link9com/tv/CSAIZ_uHP .instagram .https://www 
 

 . 1400مردادماه  16شنبه ، «به مثابه علم شناسیروان»پور رودسری با عنوان گفتگو با دکتر عباس بخشی -21

sX/?utm_medium=copy_link5com/tv/CSSLNDlH .instagram .https://www 
 

 . 1400مردادماه  23شنبه ، «شناسیرواناهمیت ذهنی سازی در فضای ارایۀ خدمات »گفتگو با دکتر محمدرضا عابدی با عنوان  -22

gj/?utm_medium=copy_link7LH14com/tv/CSkK .instagram .https://www 
 

مردادماه  30شنبه ، «ریزی درمانبندی مورد و برنامهدیدگاه فراتشخیصی: فرمول» گفتگو با خانم دکتر پروانه محمدخانی با عنوان  -23

1400 . 

BnhWi/?utm_medium=copy_link-2O2com/tv/CS .instagram .https://www 

شهریورماه  6شنبه ، «اشحرفه تربیتی: نوادگان شناسیرواندر مسیر تحوالت » آبادی با عنوان گفتگو با آقای دکتر حمیدرضا حسن -24

1400 . 

/?utm_medium=copy_link0k3com/tv/CTINpqon .instagram .https://www 
 

 . 1400شهریورماه  13شنبه ، «یشناسروانهای علوم اعصاب در نقش تازه» گفتگو با آقای دکتر حسن عشایری با عنوان  -25

/?utm_medium=copy_link52nwno-com/tv/CTaP .instagram .https://www 
 

، «های غیررسمیهای درسی دانشگاهی و آموزشامهدر ایران: برن شناسیروانآموزش » گفتگو با خانم دکتر فرشته موتابی با عنوان  -26

 . 1400شهریورماه  20شنبه 

w/?utm_medium=copy_link5DI4com/tv/CTsQNQ .instagram .https://www 

 . 1400شهریورماه  27شنبه ، «های نوروسایکولوژیک کاربردیونآزم»شناس با عنوان گفتگو با دکتر حسن حق -27

ryKD/?utm_medium=copy_link-SAs-com/tv/CT .instagram .https://www 

، «د؟ با نگاهی بر رویکردهای چندبعدی فرایندمحور فراتشخیصیکنمیاثر درمانی چرا روان»گفتگو با دکتر آذرخش مکری با عنوان  -28

 . 1400شهریورماه  3شنبه 

com/tv/CUQatKipJQS/?utm_medium=copy_link .instagram .https://www 

https://www.instagram.com/tv/CRKCtUFHQre/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CRcDzHhHU8A/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CRuFXRCHkKZ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSAIZ_uHP9J/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSSLNDlH5sX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSkK14LH7gj/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CS2O2-BnhWi/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CTINpqon3k0/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CTaP-nwno52/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CTsQNQ4DI5w/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT-SAs-ryKD/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUQatKipJQS/?utm_medium=copy_link
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 . 1400شهریورماه  10شنبه ، «مانده در درمانارزیابی و تشخیص: حلقۀ مغفول»غرایی با عنوان  گفتگو با دکتر بنفشه -29

com/tv/CUibPImLzXS/?utm_medium=copy_link .instagram .https://www 
 

 . 1400شهریورماه  17شنبه ، «ایران: از تئوری تا عمل شناسیروان»اویانی با عنوان گفتگو با دکتر حسین ک -30

P/?utm_medium=copy_link7eGTmFP0com/tv/CU .instagram .https://www 
 

 . 1400شهریورماه  24شنبه ، «ایهای حرفهها و صالحیتهای ارزیابی: احراز شایستگیکانون»ا عنوان گفتگو با دکتر عباس پورشهباز ب -31

 VYjnCi/?utm_medium=copy_link1com/tv/CVGf .instagram .https://www 
 

 . 1400ماه آبان 1شنبه ، «درمانی: از ضرورت تا واقعیتکاربرد نگاه سیستمی در روان»ا دکتر ایمان دادرس با عنوان گفتگو ب -32

com/tv/CVYhTqkjTKB/?utm_medium=copy_link .instagram .https://www 
 

سپارد؟ نقدی بر تشکیل کمیسیون و مشاوره به کجا ره می شناسیروانسازمان نظام »گفتگو با دکتر علی صاحبی با عنوان  -33

 . 1400ماه آبان 8شنبه ، «و مشاوره اسالمی شناسیروان

P/?utm_medium=copy_link8okso5com/tv/CVqh .agraminst .https://www 
 

 . 1400ماه آبان 15شنبه ، «درمانی در جامعۀ مرزیروان»گفتگو با دکتر حسن حمیدپور با عنوان  -34

aj/?utm_medium=copy_link2WnLjz8com/tv/CV .instagram .https://www 
 

 22شنبه ، «و مشاوره: از اهداف آغازین تا وضعیت موجود شناسیروانسازمان نظام »گفتگو با دکتر محمدابراهیم مداحی با عنوان  -35

 . 1400ماه آبان

SG/?utm_medium=copy_link9com/tv/CWOnSoys .instagram .https://www 
 

 . 1400ماه آبان 29شنبه ، «نیازهای بنیادی روانی و عطش آزادی»گفتگو با دکتر جواد صالحی فدردی با عنوان  -36

/?utm_medium=copy_link1com/tv/CWgoYdCNlX .graminsta .https://www 
 

 . 1400آذرماه  6شنبه ، «بخشی: از ضرورت تا عملمشاورۀ توان»گفتگو با دکتر بهمن بهمنی با عنوان  -37

bahmani/tv/CWyrMpcAFUo/?utm_medium=copy_link .bahman .com/dr .stagramin .https://www 
 

 . 1400آذرماه  13شنبه ، «ها و راهکارهابه مثابۀ حرفه: چالش شناسیروان»گفتگو با دکتر علیرضا آقایوسفی با عنوان  -38

com/tv/CXEqFzFv_Gr/?utm_medium=copy_link .instagram .https://www 

 . 1400آذرماه  20شنبه ، «سوء استفادۀ جنسی از کودکان: عبور از مرزهای ممنوعه»گفتگو با دکتر شهین علیایی زند با عنوان  -39

isR_Q/?utm_medium=copy_link0com/tv/CXWsu .instagram .https://www 
 

 . 1400آذرماه  27شنبه ، «های همکاریها و زمینهشناسی: تفاوتو جامعه شناسیروان»زاده با عنوان گفتگو با دکتر سیدحسین سراج -40

com/tv/CXovlsMMCAC/?utm_medium=copy_link .instagram .https://www 

https://www.instagram.com/tv/CUibPImLzXS/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CU0eGTmFP7P/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVGf1VYjnCi/?utm_medium=copy_link%C2%A0
https://www.instagram.com/tv/CVYhTqkjTKB/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVqh5okso8P/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CV8jzWnL2aj/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWOnSoys9SG/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWgoYdCNlX1/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/dr.bahman.bahmani/tv/CWyrMpcAFUo/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CXEqFzFv_Gr/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CXWsu0isR_Q/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CXovlsMMCAC/?utm_medium=copy_link
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  ایران شناسيروانهای انجمن ها و نمایندگيشعبه -21-3

 ایران شناسيروانهای انجمن دستورالعمل اجرایي شعبه -1-21-3

 . ش کندایران گزار شناسیروانمدیره انجمن  هیئتمسئول شعبه در  بار بههر شعبه موظف است فعالیت خود را هر دو ماه یک -1

کنند به  ش( برگزارهمای، های بلند مدت و کوتاه مدتدوره، سمپوزیوم، های آموزشی )کارگاهتوانند هرگونه فعالیتها میشعبه -2

 :شرط این که

ی برگزاری وز برامدیره مج هیئتیند تا پس از تایید های آن را یک ماه قبل برای انجمن ارسال نمارزومه مدرس و سرفصل -الف

 . توسط مدرس مذکور صادر شود

 . ایران است شناسیرواننرخ هر کارگاه منطبق با مصوبات انجمن  -ب

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

 فته از زمانباید ظرف دو ه هاکارگاهدر  کنندگانشرکتامی د و فهرست اسشومیتوسط انجمن صادر  هاکارگاهکلیه گواهی -3

 . برگزاری برای انجمن ارسال شود

های منظور هزینههب ودر آموزش ها را به عنوان باالسری  کنندگانشرکتدرصد از کل مبلغ دریافت شده از ثبت نام  10شعبه ها -4

 . ایران واریز نمایند شناسیروانپستی باید به حساب انجمن 

 . است مدیره مرکزی مجاز هیئتاستفاده از نام و لوگوی انجمن برای هرگونه فعالیت فقط با کسب مجوز کتبی از -5

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

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

 . شرکت بازرس در جلسات شورای اجرایی شعبه بدون داشتن حق رأی مجاز است-8

 . انجمن رسید ۀمدیر هیئتبه تصویب  2/12/1395زیر بند در تاریخ  3بند و  9این دستورالعمل در -9

 شد خواهد برگزار زودی به البرز و لرستان های استان در ایران شناسيروان انجمن شعب انتخابات -2-21-3
 اساس بر.  شد زده یدکل لرستان استان در شعب انتخابات اولین ایران شناسیروان انجمن شعب اندازیراه و تشکیل نامه شیوه اساس بر

 یاجرای ورایش در نام بتث برای شرایط واجد افراد، انجمن هایرسانه در اعالم از پس و ایران شناسیروان انجمن شعب انتخابات نامهشیوه

 پیرو همچنین شد خواهد ماعال انتخابات دقیق تاریخ کاندیداها اسامی نهایی اعالم و شرایط بررسی از پس، کردند اقدام شعبه بازرسی و

 .  دشومی برگزار نیز شعبه این انتخابات زودی به البرز استان در شاغل انشناسروان از نفر ده درخواست

 خود استان در شعبه اندازیراه به تمایل صورت در تا آیدمی عمل به دعوت نیز کشور هایاستان در لشاغ انشناسروان سایر از  

 . کنند تقدیم ایران شناسیروان انجمن شعب کمیته مسئول به را خویش درخواست

 درجه یک استان کرمانشاهشعبه  ایران شناسيروانانجمن گزارش عملکرد -3-21-3
 30ایش ملی علوم انسانی و حکمت اسالمی به میزبانی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی در تـاریخ  آیین اختتامیه اولین هم

در این . منتخب برگزار شد و برگزیدگان هر کمیسیون مورد تقدیر قرار گرفتند گرانپژوهشبا حضور جمعی از مسئوالن و  1400آبان ماه 

ایران شعبه استان کرمانشاه نیـز بـه عنـوان     شناسیرواناجرایی انجمن  رئیسر دانشگاه آزاد اسالمی و مراسم دکتر کیوان کاکابرایی دانشیا

شایان ذکـر اسـت   . به ارائه گزارشی از روند فعالیت های این کمیسیون پرداخت شناسیرواندبیر علمی کمیسیون حکمت اسالمی و تعالی 
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ایران به عنوان حـامی علمـی و معنـوی     شناسیروانمعتبر کشور از جمله انجمن  در این همایش ملی جمعی از نهادهای علمی و فرهنگی

 .  همایش حضور داشتند

 بازگشت به صفحه اول
 

 

 

 

 

 

 و علوم تربیتي دانشگاه تهران شناسيرواندر دانشکده  شناسيروانآزمایشگاه  اندازیراه -1-4

و علوم  شناسیروانتطبیقی در دانشکده  شناسیانروآزمایشگاه  میگنا به گزارش

 شناسیروانبنیانگذار و حامی مالی آزمایشگاه . اندازی شدتربیتی دانشگاه تهران راه

 و شناسیروان دانشکده پیشکسوت استاد و آموختهدانش ،تطبیقی دکتر رضا زمانی

. باشدمی تهران دانشگاه تربیتی علوم

تربیتی دانشگاه تهران و علوم شناسیرواندانشکده ایت ای که در سدر اطالعیه   

 :آمده است، منتشر شده

دانشکده  شناسيروانرساند با حمایت مالي خیّر محترم جناب آقای دکتر رضا زماني استاد بازنشسته گروه به اطالع مي
 . شده است اندازیاهرتطبیقي دانشکده  شناسيروانآزمایشگاه ، و علوم تربیتي دانشگاه تهران شناسيروان

رای بهای شناختي و رفتاری این آزمایشگاه فراهم کردن امکان انجام مطالعات آزمایشگاهي در حوزه اندازیراههدف از   
 تر زمانيمراسم افتتاح این آزمایشگاه و تقدیر از زحمات جناب آقای دک. علمي بوده است هیئتدانشجویان و همکاران محترم 

 . برگزار شد 11ساعت  22/9/1400در روز دوشنبه 
های م آزمایشبا هدف انجا این آزمایشگاه، شناسیروانآموخته و دانشیار رشتۀ دانش، دکتر جواد حاتمی بنا بر نظر مدیریت آزمایشگاه   

 . های مختلف طراحی شده استتطبیقی در سطح رفتاری و هم در سطح نوروساینس برای دانشجویان در رشته

ریداری و های جدید خدستگاه، های دانشجویانهحسب پروژافزارها و بخشی از ابزارهای اولیه تهیه شده است و برل حاضر سختدر حا   

 . آزمایشگاه تجهیز و تکمیل خواهد شد

 

 شناسيروانی های خبری حرفهاخبار و گزارش -4
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 «ها و مالحظات اخالقيتطبیقي: ضرورت شناسيروانآزمایشگاه »برنامۀ زنده اینستاگرامي  -2-4

 :با حضور افراد زیر برگزار شد برنامۀ زنده اینستاگرامي 1400ماه دی 13روز دوشنبه  

 ، (ایران شناسیروان انجمن رئیس) زمانی رضا دکتر •

 ، (تهران دانشگاه شناسیروان دانشیار) حاتمی جواد دکتر •

 و توانبخشی علوم دانشگاه سالمت شناسیروان دانشیار) پورشریفی حمید دکتر •

 (اجتماعی سالمت
 

 از لینک زیر استفاده نمایید:، ی دیدن برنامهبرا

https://www. instagram. 
com/iranpsyasso/tv/CYRy2xuoIfn/?utm_medium=copy_link 

 

 

 

 ه عبارت بودند از: شایان ذکر است که برگزار کنندگان این برنام

  ایران شناسیروان انجمن •

  ایران شناسیروان عصب انجمن•

 تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسیروان دانشکده•

مه حضور داشته شناسی ایران( نیز در این برناروانهمچنین گفتنی است که قرار بود آقای دکتر حسن عشایری )رئیس انجمن عصب

 . دلیل مشکل فنی مقدور نشد باشند که متاسفانه به

ر شناسي و مشاوره به زودی برگزابازرسان سازمان نظام روان هیئتشورای مرکزی و دورۀ پنجم انتخابات  -3-4

 شودمي
شود و از آنجا رگزار میاسفندماه ب 13بازرسان، روز  هیئتنامۀ مصوب شورای مرکزی، انتخابات دورۀ پنجم شورای مرکزی و بر اساس آیین

 اهد داشت یاجود خوورسانی رسمی صورت نگرفته است معلوم نیست که آیا امکان رعایت تقویم زمانی انتخابات که در این خصوص اطالع

 نه.

معرفی  ارت مرکزینظ هیئتهای علمی به اتفاق آرا، دکتر حمید پورشریفی، را به عنوان نمایندۀ خودشان در شود انجمنگفته می   

 اند.کرده

رسانی ه اطالعیق، نسبت بایران، به محض دریافت اخبار دق شناسیروانروابط عمومی انجمن  رود انتخاباتی سالم برگزار شود.می امید   

 اقدام خواهد کرد. 

 
 

 

 

https://www.instagram.com/iranpsyasso/tv/CYRy2xuoIfn/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/iranpsyasso/tv/CYRy2xuoIfn/?utm_medium=copy_link
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 شناسي سالمت ایران برگزار شدمدیره و بازرس انجمن روان هیئتانتخابات  -4-4

انتخابات  و جلسه مدیره و بازرس هیئتماه با موضوع انتخابات ناسی سالمت در آبانشاطالع حاصل شده است که مجمع عمومی انجمن روان

 :برگزار و نتایج زیر حاصل شده است 1400ها، به تاریخ هفتم آذرماه داخلی مربوط به تعیین سمت

 دکتر حمید پورشریفی، رئیس انجمن- 

 دکتر محمد اورکی، نایب رئیس- 

 داردکتر هومن نامور، خزانه- 

 دکتر ناصر صبحی قراملکی، دبیر- 

 مدیره ،هیئتدکتر زیبا ایرانی، عضو - 

 مدیره ،هیئتدکتر بیوک تاجری، عضو - 

 مدیره ،هیئتپور، عضو دکتر امین رفیعی- 

 دکتر احمد علیپور، بازرس- 

 ایران به مناسبت درگذشت پرفسور آرون تي بک شناسيروانپیام تسلیت انجمن  -5-4

، یران تسلیت گفتهاجهان به ویژه  شناسیروانرا به جامعۀ  CBTگذار بنیان، درگذشت پرفسور آرون تی بک، ایران شناسیروانانجمن 

اشته است دها به ارمغان سانقدردانی خود را از خدمات ارزشمند و ماندگار ایشان که دستآوردهای بزرگی برای ارتقای علم و بهبود حال ان

 . دارداعالم می

 خطاب به:، CBTگذار بنیان، به مناسبت درگذشت پروفسور آرون تي بک، ایران ناسيشروانانجمن 

• American Psychological Association (APA) (Professor Kelly) 

• Beck institute (Professor Judith Beck) 

• World Confederation of Cognitive and Behavioral Therapies (WCCBT) (Professor Dobson) 

• Association for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT) (Professor Eimer) 

 . های تسلیت ارسال کرده استپیام

 متن پیام تسلیت بشرح زیر است:

We would like to offer our Condolences to the passing of Professor Aaron T. Beck and a tribute to his 

everlasting memory: 

With great sadness, we were informed about the demise of Professor Aaron T. Beck, a true pioneer in 

psychology. He dedicated his life to the creation and development of cognitive therapy and played an 

impactful role in identifying empirically supported psychological treatments . The fruits of his efforts 

have had an immense impact on improving the lives of people and reducing their psychological pain all 

around the world, which is noticeable and valuable to everyone.  

The Iranian Psychological Association (IPA), as the largest scientific association of psychology in Iran, 

offers its condolences on this loss and will honor the memory and name of Professor Aaron T. Beck. We 

also continue to honor his heritage.  

Best regards, 
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 همدلي تلۀ -1-5

 2015مِي  4، سایکولوژی تودِی ،روبین اِستِرن و دکتر دایانا دایوچا دکتر
 ترجمۀ نسترن زندی

تواند می ز حدبیش ا یِهمدل. به شرط آنکه پیش فرضِ شیوۀ ارتباط ما با دیگران نشود، است بسیار نیکوخود را به جای دیگری گذاشتن 

 . ما را از نیازهای خودمان غافل کند

به سمت  های مثبت و مسیریارزش رشدعامل موثری در ، توانایی احساس کردنِ احساسات دیگران. و متعادل زیباستیِ به موقع همدل   

شماری های بیآموزان هستند و کتابمدارس سراسر کشور مشغول آموزش همدلی به دانش. و بدون خشونت است تردنیایی مهربان

سازد و چگونه نبودِ یمن بهتری چرا همدلی از ما انسا. را بیاموزیم آناند: چگونه ر دادهموضوع همدلی را از زوایای مختلف مورد بررسی قرا

 . آوردآن شرارت به بار می

اندازی کرده اهالین همدلی رکه یک باشگاه آن، رومن کرزناریک، تیک نات هان گرفته تا نویسندۀ بریتانیایی، از راهب و متفکر بودایی   

حوزه  پزشکوانرو ، فرانس دِ وال، هلندی شناسِدانشمندان معتبری چون نخستی. اندو تعالی بخشیده ودههمگی همدلی را ست، است

مدلی به ه، تجارت حتی در عالم. اندهای عمیق همدلی در حیوانات و ماهیت حیاتی آن در انسان را کشف کردهریشه، دنیل سیگل، رشد

مدلی را اولین ه ،IDEOطوری که شرکت طراحیِ ، مورد توجه قرار گرفته است، والتها و محصعنوان راهی مطمئن برای موفقیت شرکت

د و مدلی خوهمان را بررسی کنیم و برای ارتقای سطح شود که ظرفیت همدلیمدام به ما توصیه می. داندمرحلۀ تفکر طراحی می

 . مان تالش کنیمفرزندان

لیِ متقابل ر واقع همدد. ما باشند به ویژه اگر این افراد از نزدیکان، روری استهماهنگ شدن با احساسات دیگران امری طبیعی و ض   

همچون حواس  های دیگران نیزدرک همدالنۀ تجربه»معتقد است که ، روانکاوِ اتریشی، هاینز کوهات. الزمۀ روابط صمیمیِ بالغانه است

هرگز از  ،ک شدنِ عمیقفهمیده شدن و در، ل انسان به شنیده شدنتمای. «موهبتی بشری است، بینایی و چشایی، المسه، شنوایی، بویایی

 . داشت فقر بهزیستی روانی را به دنبال خواهد، رود اما اگر همدلی به پیش فرض ارتباط بین فردی تبدیل شودبین نمی

کسی که مورد . ستریو نفر ضرودر یک ارتباط همدالنه حداقل وجود د. کندبلکه افکار را نیز درگیر می، همدلی نه تنها احساسات   

و همچنین  احساسات وبین افکار  الزم است، برای اینکه خودمان را جای دیگری بگذاریم. کندگیرد و کسی که همدلی میهمدلی قرار می

 . یگران کنددحساسات ای تبدیل شود و ما را اسیر اتواند به تلهدر غیر این صورت همدلی می. بین خود و دیگری تعادل برقرار کنیم

د ست که بتواناهنی چاالک این کار نیازمند ذ. آنکه نیازهای خود را قربانی کنیمالزمۀ هنر همدلی توجه به نیازهای دیگران است بی   

یقی است که کند پاداش عمآنچه که همدلی را به تیغی دولبه تبدیل می. مسیر هماهنگی احساسی را از دیگری به سمت خود بازگرداند

  .ون بیاوریمگری بیرمان را از کفش دیبنابراین ما باید دقیقا بدانیم چه زمانی و چگونه پای. کندع از این توجه دریافت میذینف

 های علميتازه -5
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خود از  یک احساساتتوانایی تفک، یک تجربۀ پیچیدۀ درونی است که نیازمند خودآگاهی، درک و سهیم شدن در حالت هیجانی دیگران   

ها و احساسات جانو همچنین قدرت تنظیم و مدیریت این هی، ها در خود و دیگریتوانایی تشخیص هیجان، یگیرمهارت دیدگاه، دیگری

 . است

های خود را از دست بدهد و تصمیماتی بگیرد که به د باعث شود که فرد توانایی تشخیص نیازها و خواستهتوانمیهمدلیِ بیش از اندازه    

شود و فرد برای ابراز احساسات خود به حساسات خود موجب خستگی و فرسودگی جسمی و روانی میانگاری انادیده. نفع خودش نباشد

های پذیری شما در برابر فریبحد و مرز موجب آسیبهمدلی بی، عالوه بر این. اش دچار فقر منابع درونی خواهد شدافراد مهم زندگی

های اخیرتان نارضایتی خود را از مالقات مثالً اگر. واقعیت شما را انکار کند، که ممکن است دیگری برای اثبات خودطوری، شودمی 1روانی

 . «ایتو خیلی حساس شده، آه»ممکن است او بگوید: ، تان ابراز کنیدبه دوست

. کنندبه میرفیف را تجخمعموالً اضطراب فراگیر یا افسردگی ، شمرندکسانی که همواره احساسات دیگران را بر نیازهای خود مقدم می  

 . احساس پوچی و تنهایی شوند و یا مدام خود را در موقعیت دیگران احساس کنند آنها ممکن است دچار

ما همدلی ا، ("اسفمبخاطر مشکلی که داری خیلی مت "همدردی یعنی ابراز کالمی یا رفتاریِ احساس خودمان نسبت شرایط دیگری )   

شفقت  .ت داردهمدلی با شفقت هم تفاو. ("کنممن ناامیدی تو را احساس می"دارد ) یعنی سهیم شدن در همان احساسی که دیگری

 . برد که اغلب با تمایل به کمک کردن همراه استیعنی مراقبت و دلسوزی برای کسی که از موضوعی رنج می

 های همدليریشه

ز کودکان به افتند و بسیاری ایمرابر ناراحتی دیگران به گریه نوزادانِ خیلی کوچک در ب. گذاردانسان با استعداد همدلی پا به این دنیا می

دن وازش کرنیا  ممکن است با دادن چسب زخم به کسی که دستش را بریده، کنندمحض اینکه روی حرکات بدن خود کنترل پیدا می

 نیو هورمو ژنتیکی عوامل رسدمی نظر به. هستند متفاوت همدلی میزان نظر از هابچه. کنند کسی که ناراحت است همدلی خود را ابراز

 تفاوت هیچ اما. کندنمی را کار این که تستوسترونحالی در، دهدمی افزایش را همدلی مثالً پروژسترون. بر میزان همدلی تاثیرگذار است

یز با اما والدین ن، اردی دبه ساختار ژنتیکی بستگ همدلی ظرفیتاگرچه . وجود ندارد زندگی اوایل در همدلی توانایی در واضحی جنسیتی

 . در پرورش آن نقش مهمی دارند، ابراز صمیمیت و بازخوردهای هیجانی درست و به موقع
، دهدمی هابه آن غم تسکین برای را خود عالقه مورد بازی اسباب خودجوش طور به شانکودک که را ایلحظه والدین همه تقریباً   

ها و پاداش عل هستند وسالگی منف نیم و دو حدود در فرزندشان هاینسبت به مهربانی والدین از ریحال بسیا این با. دانندارزشمند می

 . یابدمی محور افزایشپیشرفت و ترشناختی رفتارهای ها با شروعتشویق

 درک من»:گویدمی نشانوجو به پسر پدری مثال وقتی که. دهند شکل را در فرزند خود همدلی توانندمی والدین در سنین باالتر هم   

 . «ستیما عصبانی ه تصمیم از که دانممی و، بروی ست کهخوامیخیلی دلت ، است مهم چقدر تو برای موضوع این که کنممی

 یقعال نگذاشت کنار مثال برای. بزرگترشان ببینند برادر و خواهر یا والدین از زاویه دید را چیز رود همهانتظار می هابچه از گاهی اما   

 ندیگرا کنار در تا گیرندب نادیده را خود احساسات دشومی خواسته آنها از که مرتباً کودکان از بسیاری. بیمار یک با مالقات برای خود

 . باشد دشوار آنها برای همدلی تعادل درحس ایجاد بعداً است ممکن، باشند

                   
1. gaslighting 
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 جریان، موفق روابط در. مداوم طور به نه اما، دهید ترجیح خود ساتاحسا بر را دیگران که گاهی احساسات است انسانی یک ویژگی این   

کی معموالً اگر ی. کنندمی گرفتن توازن ایجاد و دادن بینِ و کنندمی تقسیم مساوی طور به را دو طرف رابطه قدرت :است متقابل همدلی

 . شودبنای رنجش گذاشته می، از طرفین بخشش بیشتری در رابطه نشان دهد

دن تشویق مبارزه کر مردانی که مدام به ایستادن و. تواند تعادل همدلی را تحت تاثیر قرار دهدبیت مبتنی بر جنسیت نیز میتر   

 ند و ندانندنشینی کنگر قرار بگیرند و یا برعکس در برابر کسی که احساسات قوی دارد عقبممکن است بیشتر در موضع سلطه، شوندمی

ی همیشه رفتار اند که همدلیالب یا مغلوب شدن در یک رابطه باقی ماند و زنانی که با این باور بزرگ شدهبدون غ توانمیکه چگونه 

یده را ناد طوری که احساسات خود، مناسب و برازنده است ممکن است همدلی کردن به پیش فرض سبک ارتباطی آنها تبدیل شود

 . بگیرند

د که د نوع شدید چنین شرایطی باشتوانمیسندرم استکهلم . شود همدلی دریافت یا ابراز دل درتعا عدم باعث تواندمی نیز نابرابر قدرت   

ک ندگان را درکنند که ربایدهند و حتی پس از آزادی ابراز میها نسبت به ربایندگان خود سرسپردگی و همدلی نشان میدر آن گروگان

 پیوندهای اغلب گیرند نیزمی و ضرب و شتم قرار آزار مورد کودکانی که زنان و. ها دارندکنند و تمایل به ارتباط و همکاری با آنمی

 . کنندمی ایجاد فرد آزاردهنده با مشابهی

 حفظ را دلبستگی تا کندمی کمک هاآن به کار این.  کنندمی توجه، ترهاقوی نیاز به بیشتر، ضعیف ترها، نابرابر در شرایط متأسفانه   

 . دامن زدن به محرومیت خودقیمت  حتی به، کنند

 تحت را همدلی ظرفیت تواندمی، دیگر است شخص نیازهای بر تمرکز مستلزم همچنین کار کردن در مشاغل مراقبتی و پرستاری که   

 . ان دریافت کنندمشابهی را از آن حمایت بتوانند که را داشته باشند افرادی، مراقبین که است مهم بنابراین. دهد قرار فشار

 از تله تا تعادل

 . های زیر یک عالمت خطر استبه هر یک از پرسش "بله"ایم؟ پاسخ از کجا بفهمیم که در تله همدلی گرفتار شده

 کنید؟به احساسات طرف مقابل فکر می، خود فکر کنید احساسات به بیشتر از اینکه آیا 

 روم مح، خواهیدکنید و خود را از گفتن آنچه میگوید تمرکز میآیا در طول یک بحث بیشتر بر آنچه که طرف مقابل می

 کنید؟می

 فسرده و انگار شما ا، شوید که اگر او افسرده یا آسیب دیده باشدتان میاحساسات فرد مورد عالقه درگیر آنقدر بیشتر اوقات

 آسیب دیده هستید؟

 شوید؟نگران احساسات طرف مقابل می، مشاجره یک ترک از پس آیا 

  همیت اسات شما کنید تا خود را قانع کنید که دالیل او از احساکند مدت زیادی فکر میشما را آزرده میزمانی که کسی

 بیشتری داشته؟

 و کشف برای همیشه باید شما. است خودآگاهی، اصلی در این رابطه مهارت. باالست هیجانی هوش مستلزم حد از بیش همدلیِ مهار   

 که زمان هر. نباشید آگاه نیازها این از کامالً است ممکن حتی، کنید فکر آنها به ندارید عادت که آنجایی از. باشید آماده خود نیازهای رفع
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 د بهتوانمی عمیق نفس) کنید مکث. بگیرید نظر در خود احساسات بر تمرکز برای سیگنالی عنوان به را آن، شد برانگیخته شما همدلی

 من چیست؟ نیاز االن دارم؟ احساسی چه االن: یدکن بررسی را و احساسات خود( کند کمک شما

 درخواست خود برای درچق و بدهید دیگری به چقدر که بگیرید تصمیم آگاهانه یدتوانمی، دارید نیاز چیزی چه به بدانید که هنگامی  

 . دبیشتر شو، دارند توجه دیگران نیازهای به که افرادی شما با شود روابطاین خودآگاهی باعث می. کنید

 ویژه به، اندیگر شدید ساتبا احسا شدید متوجه که هنگامی. برای رفتار کردن بر اساس نیازها باید مهارتِ خود مدیریتی داشته باشید   

 ایجاد در شما همدلی در پی موج که مختلطی احساسات مدیریت برای. از آنها فاصله بگیرید، شویدمی درگیر آنها منفی احساسات

. آیدمی خانه هب رئیسش از عصبانیت با شما زندگی شریک کنید فرض. دهید تغییر را خود ارتباط برقراری نحوه یدنتوامی، شودمی

 وضوح به. کنید هترب را او حال یا دهید و درد دل یکنفر دیگر گوش ناله به توانیدنمی که خسته و تهی هستید آنقدر کنیدمی احساس

 ماا، کنیم صحبت هم با وردم این در دارم دوست واقعاً من، دانیمی»کنید: برآورده را او انتظارات یدتواننمی حاضر حال در که کنید بیان

 «کنیم؟ صحبت فردا ممکن است. امخسته کامالً خودم من. امشب نه

باره نها ممکن است درآ. نددرستی از این احساسات ندار تفسیر لزوماً اما، هستند خوب دیگران احساسات تشخیص در همدل بسیار افرادِ   

 ست ابتداادی بهتر در چنین موار. . احساس خاص یک شخص دیگر روایت نادرستی داشته باشند و یا در احساسات درونی خود گیر کنند

وع ره موضدربا بیشتر، رسدمی ظرن به مهم واقعاً، اوه» مثالً بگویید. و موضوع را بیشتر بررسی کنید تفسیر خود را کنار بگذارید، کنید مکث

 قدرآن ها وقت بعضی»یید: مثال بگو. کنید صحبت تغییرات مورد در آشکارا، کنیدمی عمل متفاوت چرا که پرسیدند دیگران اگر. «برایم بگو

 به زدن صدمه راننگ. «باشم بیشتری داشته تعادل کنممی سعی دارم. مکنمی فراموش را خودم احساسات که مشومی تو احساسات درگیر

 . شود منجر ترینزدیک ارتباط به دتوانمی گفتگو، باشد داشته همدلی شما با شخص آن اگر. نباشید دیگران اتاحساس

 از بیش همدلی تبدیل، کنیدپیگیری  را خود احساسات هم و کنید مراقبت تانهم از فرد مورد عالقه اینکه برای مطمئن هایراه از یکی   

 عقب به مقد یک و بکشید نفس یک، کنید ناراحتی احساس خودتان اینکه جای به، است انپریش دوستی وقتی. است شفقت به حد

 «دهم؟ انجام برایت بتوانم که هست کاری آیا. رسدمی نظر به وحشتناک خیلی»: بگویید و برگردید

 به معبدی. تر شویدنزدیک ،دارید دوستشان که کسانی به شودحتی باعث می این. است خویشتن با همدلی مستلزم همواره عاطفی هوش

. کنندمی محافظت 1بُدی سَتوَه هزار از خشن خدای 28 آن معبد در. تواند نماد این حقیقت باشدمی کیوتو در dō-Sanjūsangen نام

 . باشند عشق و شفقت باید تحت مراقبت ویژه، که همدلی دانستندمی پیشینیان

 نید:ید در لینک زیر مطالعه کتوانمياصل مقاله را 

trap-empathy-/the201505com/us/articles/. psychologytoday. https://www 

 

 

 

 

 

                   
1 .odhisattvaB :آزاد است که به  او. کسی که به اشراق رسیده و به خواستِ خود در دنیا مانده تا به دیگر موجودات زنده کمک کند، یانادر فرقۀ بوداییِ مها بودی سَتْوَه

  م. اند از نو زاده شودزمانی که موجودات دیگر به آن مرحله نرسیده با اراده خویش حاضر شده تاولی ، نیروانا واصل شود

https://www.psychologytoday.com/us/articles/201505/the-empathy-trap
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 ؟تزریق کمک کنند ترس ازتوانند به بیماران مبتال به ان ميشناسروانچگونه  -2-5

 ي مترجم: کیمیا فضل
 بالیني دانشگاه آزاد چالوس شناسيرواندانشجوی کارشناسي ارشد 

 1نویسنده: شارلوت هاف
 

ممکن  سنواک شرفتیپ - تیعلم و بشر یخبر برا نیکه بهتر این بودنولز نگران  ویمت، شناخته شدبار  نیاول یبرا 19-دیکه کوویاز زمان

 . داشته باشد یشخص یاحساس نهیهزاست 

 نیاولدریافت قبل از  یهادر هفتهاو . دکنمی یرا تداع نامید یرمنطقیغ یترس ها 2سرا که نول یزیچ، کردن به سوزنفکر  تنها با   

پرستار هنگام دست  نکهیا ای، انژکتور گوشت مواجه شود کیبه اندازه عرض  ینگران بود که با سوزن، هیدر فور شخود 19-دیواکسن کوو

 . بفرستد شیق بازورا به عم نسر بخورد و سوز، قیتزر

ه ک درحالی ”.آیندیذهن من م اما هنوز به، فتدیاتفاق ب ستیقرار ن زهایچ نیدانم که ایمن م"گفت: ، بود آالباماکه ساکن ساله  42 فرد   

با  یو کس )غش کرد( فتاو از حال ر. پاسخ داد حمله عصبی فرایند تزریق بابه ، کردمی افتیدر هیفور 10دوز خود را در  نینولز اول

 . آمبوالنس تماس گرفت

 از ٪8نشان داد که  مطالعه فراتحلیلی کی. شوندمهم  یپزشک یمراقبت ها مانع از ندتوانمیو  ستندینادر ن ییاضطراب ها نیچن   

ز واکسن ترس از سوزن ا لیمدت به دل طوالنی مراقبت مراکز در کارگران از ٪18ها و مارستانیدر ب یبهداشت هایمراقبت کارکنان

بر اساس ، ییمطالعه کانادا کی. (1شماره، 75جلد، مجله پرستاری پیشرفته ،42019و راگرز 3لنون)مک ندکنمیآنفوالنزا اجتناب 

 افتیعدم در یاصل لدلی عنوان به را سوزن از ترس کودکان از ٪8 و بزرگساالن از ٪7نشان داد که ، و کودکان تورنتو نیاز والد ینظرسنج

 . (32شماره، 30واکسن جلد، 2012و همکاران 5)تادیوشده گزارش کردند هیتوص یواکسن ها

 کی هیموثر عل واکسن سطیشان تودهنده زندگنجات یایها را در مقابل مزاقیها و تزردر مورد سوزن نهیرید یهاترس دیاکنون افراد با   

سطح  نها درآ ه ترسک یکسان یبرا توانندیان مشناس، روانتندکه به دنبال کمک هس یمارانیب یبرا. کنند یابیارز یمسر اریبس روسیو

ل که شام، نندستفاده کآنها ا تیریمد یراهبردها ترینترین و دردناکترسناک یرا برادرمانی مواجههدرمانمواجهه، قرار دارد یترنییپا

 . ستا کنندهحسیب یهاو استفاده از کرم، چارچوب مثبت رییتغ، یپرتحواس

تا چه حد  قیکه ترس از تزر ستیگفت: مشخص ن، کانادا، در آلبرتا یدانشگاه کلگر اریو استاد ینیبال شناسروان، 6یبرن نیتر کاتردک   

ان متخصص در ترس از سوزن و شناسروانبه گفته . شودیم 19ی کوویدریدر همه گ ریافراد با توجه به خطرات درگ یباعث دلسرد

 متخصصان به ییو آماده ارائه راهنما رندیپذیرا م ییهاترس نیباشند که چن یمارانیآماده کمک به ب دیان باشناس، رواندرد تیریمد

                   
1 Charlotte Huff 

2 Noles 
3 McLenon 
4 Rogers 
5 Taddio 
6 Kathryn Birnie 
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 گاهدر دانش شناسیروان اریاستاد، 1یدکتر مگان مک مورتر. باشند، مواجه شوند مارانیب نیکه ممکن است با ا یبهداشت یهامراقبت

ها این ترس، خون را نداشته باشند قیتزری ایفوب ی اختاللبرا یصیتشخ یارهایمع رانمایاگر ب یگفت: حت، کانادا، ویگوئلف در انتار

 . بازدارنده باشند توانندیم

طول  در ادیز اریبس یشانیپر ایبه اجتناب  لیم"، از ترس از سوزن هستند ییسطوح باال یدارا مارانیگفت: اگر ب یمک مورتر   

، هد بودخوا ازیندرمانی مواجهه درمانمواجههاو گفت که احتماالً به . کمک به آنها تالش کنند یبرا دیان باشناسروان ،")تزریق( دارندعمل

 ”.ستندیموثر ن، دیدار از آن را ترس اضطراب و ییسطح باال یوقت" ییدرد به تنها تیریمد یراهبردها رایز

 طیف سوزن

ارج خ ای قیزرتدر بدن شما  یزیچ"او گفت: . «است یعیبتاً طبنس» یریو خونگ قیدر مورد تزر اطیگفت که احساس احت یمک مورتر

 ”.هم وجود دارد یدرد" ”.دشومی

 یدبستان شیپ یدر سال ها ادیبه احتمال ز، مرتبط باشد یتجربه منف کیممکن است به  قیتزرهای ین ترسمهم تر، 2یبه گفته برن   

 ای نیوالد، خود مانند خواهر و برادر انیترسناک اطراف یهاصحبت ریتأثند تحت توانمیکودکان  ژهیبه و. هستند جیکه واکسن ها را

، 2019در سال . ترس شود جادید باعث اتوانمی زین یخبر یهامحبوب و گزارش یدر رسانه ها ریکه تصاو فتاو گ. رندیپزشکان قرار گ

ها استفاده کنند و از آن توانندیها مکه رسانه گانیرا موجود یهااز عکس یمنبع یگردآور یبرا کایاطفال آمر یبا آکادم Selfمجله 

 . کرد یهمکار، بزرگ است یهاو سوزن انیکودکان گر ریفاقد تصو

ن صرف نظر آاز  ای ازنداندیب قیخون را به تعو تزریق ایبزرگساالن مبتال به اضطراب قابل توجه ممکن است واکسن ، گفت یمک مورتر   

 یایفوب ایاز ترس  یربا درجه باالت یکه حت یمارانیآن دسته از ب. کنند یخوددارزدن حتا از واکسن و کودکان ممکن است صرا، کنند

 ماریب فشار خون وضربان قلب  شیاز افزاحمله عصبی . را تجربه کنند سمانند نول حمله عصبیممکن است ، تندروبرو هس صیقابل تشخ

 ایتهوع  حالت، جهیاز جمله سرگ یگریعالئم د ایغش کند  ماریباشد که ب نیا دتوانمی جهینت. دشومی یآن ناش یو سپس کاهش ناگهان

 . را تجربه کند قیتعر

من »آورد: یه خاطر مباو . داشت ینولس ابتدا احساس خوب، پرستار به او گفت کارش تمام شده است نکهیپس از ا، هیدر آن روز فور   

او  «. دندحت نظر بوت قیهرگونه واکنش پس از تزر یبرا مارانینتظار که در آن با محیطقبل از رفتن به ، انجام دادمعمیقی بازدم 

فس ن یال برامن در حال تق”.کندمیگزگز  یشده و به نوع حسیاحساس کنم که تمام بدنم ب توانستمیم، قهیدقدر عرض سه »گفت:

 «. ده استشکند  زیستم احساس کنم همه چتوانمی. بود ختهیمن به هم ر دید. بودم دنیکش

 19مقابله با ترس از واکسن کووید

با  سهیدر مقا قیکاهش ترس از تزر یهااز چالش یکیگفت: ، در آتالنتا ایجورج یالتیدر دانشگاه ا شناسیروان یدکترا، 3کوهن یندسیل

با توجه به . اجتناب کنند یسوزن تداخالت ریسا ایها از واکسن سال یبرا توانندیاست که افراد م نیا، مانند ترس از سگ، اهایفوب ریسا

ند در کنمیدست و پنجه نرم  قیکه با ترس از تزر یمارانیان با بشناسرواند که کنمی هیکوهن توص، در حال حاضر کسنجذب وا تیفور

 رایکنند ز دایسلط پت قیخود از تزر یهابر ترس خواهندیها مآن ایآ. دهند شیرا افزا زهیمورد ارزش ها و اهداف خود صحبت کنند تا انگ

 عبور کنند؟ 19کووید ونیناسیواکس ندیاز فرآ یکه به سادگ اموزندیرا ب راهبردهایی خواهندیم ایتداخل دارند  شانیدر زندگ

                   
1 Meghan McMurtry 
2 Birnie 
3 Lindsey Cohen 
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 یتا کم دینها آموزش دهو آسان را به آ عیمقابله سر یهاکیاز تکن یبرخ دیتوانمیشما احتماالً "، اگر مورد دوم باشد، کوهن گفت   

. حان کنیدرا امت اندر صورت امک یرسازیتصو ای یعضالن شروندهیپ یسازآرام، قیتنفس عم، ونیناسیقبل از واکس "سلط داشته باشندت

 نیمچنهکوهن  ؟داشته است حمله عصبیدر گذشته پاسخ  ایآ نکهیمانند ا، به درمان کمک کند دیبا زین قیبا تزر ماریشرح حال ب

 ییکارها انستند از ماریب ایآ .دیکن جادیمواجهه با واکسن ا مراحلفکر کردن در مورد تمام  یبرا یبرنامه ا مارید که با هر بکنمی شنهادیپ

 کی یند با تماشادهیم حیترج ایتر است؟ راحت قیسر و صدا قبل از تزر بردنازبیناز جمله ، ددهمیانجام  یکه پرستار در زمان واقع

ند ک انیرا ب تحایترج آن دیبا ماریهدفون تا حد امکان حواس خود را پرت کنند؟ او گفت که ب قیطراز  یقیگوش دادن به موس ای ویدیو

 . د کمک بخواهدکنمی قیکه واکسن را تزر یو از هر کس

بر  تواندیماز ترس  ییسطح باال. دارد زیچ کیتوجه به  یبرا یادیز تیاست که مغز ما ظرف نیا یبالقوه حواس پرت تیمز، گفت یبرن   

از  یبرخ یبرا دریافتی دو دوز یبرنامهگفت که  یبرن« . است دیواقعا مف یحواس پرت، تر ترسنییسطوح پا نهیاما در زم. کندآن غلبه 

ان شناسرواناما . کند جادیا برندیرنج م یزیگرکه از سوزن یمارانیب یرا برا یشتریاسترس ب تواندیم 19دیوکو شده دییتا یهاواکسن

مرکز ر بسپارند تند به خاطتوانمیکه  یقیتزر نیآخر ایدوز  نیدر چارچوب مجدد مثبت کار کنند و بر آنچه با اول مارانیند با بتوانمی

عد بدتر که دفعه ب مینتظار دارا ادیبه احتمال ز، میاوریب ادیکننده به واقعا وحشتناک و ناراحت یا وهیشرا به  زهایاگر چ"او گفت: . کنند

 ”.شوند

در  یحت”.کنند نیمثبت را تمر ییروش خودگو نیکنند تا در طول ا قیرا تشو مارانیند بتوانمی نیان همچنشناس، روانگفت یبرن   

 ”.ن مهم استم یاکسن براو افتیدر رایم زدهمیکار را انجام  نیمن ا" ای "کار را انجام دهم نیم اتوانمیمن ": دییطول آن به خود بگو

سخه به نه بدون وجود دارد ک یاکنندهحسیب یهاکه کرم دیگویم مارانیبه ب نیهمچن یبرن ”.آنها کمک کند هکه ب یهر جمله مثبت

د کنیم هیان توصشناسنروااو به . را کاهش دهند قیدرد تزر توانندیم، استفاده کنند قبلساعت  کیتا  قهیدق 30که اگر  رسندیفروش م

آنها و  زیرگ اینگ جروش استفاده کنند کار کنند تا پاسخ  نیند در طول اتوانمیکه  قیعم فسنت یها کیتکن یبر رو مارانیکه با ب

هر  ”.ندمرتبط هست گریکدیبه  اریو درد بس یشانیپر"گفت:  یبرن. ابدید کاهش شومی قیکه واکسن تزر یعضالن هیتنش در ناح نیهمچن

 «. دارندیم گهن بدن خود را یشتریتنش ببا ، [ مضطرب تر باشندمارانیچه ]ب

 

 صیسوزن قابل تشخ یایبه فوب يدگیرس

و ، یرمنطقیغ دیترس شد، یسوزن هستند که با رفتار اجتناب یایداشتن فوب طیدرصد از افراد واجد شرا 4تا  3د که دهمیمطالعات نشان 

مک . (2014، یرفتار یشناسعصب، . و همکاران1وانی آلد )شومیعمل مشخص  کیدر انتظار  ای نیدر ح، غش کردن ای جهیخطر سرگ

رقم دست کم  نیاحتماالً ا، ندکنمیاجتناب  یبهداشت ستمیاغلب در وهله اول از س یافراد نیچن نکهیاما با توجه به ا، گفت یمورتر

 . دشومیگرفته 

را آموزش دهند که از تنش  یکیند تکنتوانمی، اندداشته قیبه تزر حمله عصبیکه واکنش  نولسمانند  یمارانیببه گفت:  یمک مورتر   

الرس گوران ، یسوئد ینیبال شناسروانکه توسط  یتنش کاربرد کیتکن. دکنمیفشار خون آنها استفاده  شیکمک به افزا یبرا یعضالن

 هیثان 15تا  01 باًیتقر یمعده را برا ایمانند عضالت پا  یاصل یعضالن یهادارد که گروه هیتک یمارانیبر ب، افتهیدکترا توسعه ، 2اوست

                   
1 Wani AL 
2 Lars-Göran Öst 
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. کنندبه حالت اولیه شل می هیثان 30تا  20به مدت  ها راماهیچه و سپس، گرم شود ایکه صورتشان برافروخته  یتا زمان کنندیمنقبض م

باال  یبه اندازه کاف ماریاست که فشار خون ب نیهدف ا، عمل انیتا پا ندیفرآ نیو تکرار ا هاچهیماه نیگفت: با فعال کردن ا یمک مورتر

 . شود یریبماند تا از غش کردن جلوگ

ترس غلبه  یاالسطوح ب ای صیقابل تشخ یایهند بر فوبخوامیکه  یافراد یبرا، ددهمینشان  قاتیتحقبیان کرد که  یمک مورتر   

 یبتناز درمان م ه استفادهکمک کرد ک ینیدستورالعمل بال کیاو به نوشتن . است نهیبه کردیاحتماالً رودرمانی مواجههدرمانمواجهه، کنند

)مک مورتری و  کردیم هیسال و باالتر و در بزرگساالن توص 7در کودکان ، قیاز تزر ترس یدرمان سطوح باال یبر مواجهه را برا

 . (3شماره، 45جلد، مجله درمان شناختی رفتاری، 2016همکاران

که با ، کند جادیرا ا هاجههموااز  ید تا سلسله مراتبکنمیکار  ماریبا ب شناسروان کی، یدرمانمواجههدر طول همچنین او بیان کرد که    

 ماریبه ب شناسوانراما ابتدا ، او گفت. ددهمی شیکند و سپس آن مواجهه را افزایم جادیاضطراب را ا نید که کمترشومیشروع  یزیچ

رفتن گا در نظر ب. ظاهر خود سوزن ایفتن در معرض خون قرار گر ایخواه درد باشد ، ترس را مشخص کند یاصل ند تا کانوکنمیکمک 

 . توسعه داد توانمی را هامواجههسلسله مراتب ، تمرکز نیا

 ریو سپس به تصاو یخط یهایابتدا به نقاش، ها شروع کندسوزن ریممکن است با تصاو ماریب، ویسنار کیگفت: در  یمک مورتر   

 وانیح کی قیتزر ای یکیسوزن پالست کیقرار گرفتن در معرض ممکن است شامل دست زدن به ، او گفت که بعداً. کندینگاه م تریواقع

مک . شدبا یگریتوسط شخص د گرفته شدهعکس  یمانند تماشا، ترمیگرفتن در معرض مستق رارقبل از رفتن به سمت ق یعروسک

 یهامواجههو  اما اغلب به جلسات، تر کامل شودینجلسه طوال کیممکن است در درمانی مواجههدرمانمواجههاگرچه ، گفت یمورتر

 نیا قیاز طر. دآن را کوتاه کر توانمیاست که ن ای(ی)مرحلهپلکان ندیفرآ کی نیا، کرد که مهمتر از همه دیاو تاک. دارد ازیمتعدد ن

از  نکهیا ای شوندیمنترسناک محقق  یهاامدینامتناسب خود غلبه کند و متوجه شود که پ یهاکه بر ترس ردیگیم ادی ماریب، هامواجهه

 اب ایا ترک درمان بچه ، نددرمان مواجهه را زودتر ترک نک ماریمهم است که ب اریگفت: بس یمک مورتر. آنها جان سالم به در خواهند برد

ا تداوم ررس او ت ت وهمراه اس کار با ادامه حلقه اجتناب نیانجام ا رایز، آوراضطراب یسوزن ها یبستن کتاب در مورد عکس ها

 نیاز ب ،که ترس رندیگینم ادی آنها نیبنابرا" ”.ندکنمینقطه فرار  نیروند و سپس در باالتریباال م یآنها از تپه نگران"او گفت: . بخشدیم

 ”.خواهد رفت

افراد پس  از یاریبس کهنیجه به ابا تو ژهیبه و، ها خطرناک استتشدید شدن این ترس، نکنند افتیاگر مردم کمک در، کوهنبه عقیده    

بهره  یاورهد یعیرض طبقرار گرفتن در مع یایآنها از مزا، نیبنابرا، او گفت. ندکنمی افتیبه سن بلوغ به ندرت واکسن در دنیاز رس

 قیتزر کی شتندا ”.کنند جادیا یمدرک متقابل چیند شناخت و ترس خود را در مورد آن بدون هتوانمیمدت آنها  مدر تما”.ندبرنمی

با . م دهیدانجا قیزرت قیاز طرآن را  یبه سادگ باشد تیاگر مانع موفق یحت، ترس کمک کند نیا جادید به توقف اتوانمی زیآمتیموفق

 یهاو را همرا زه داد تاواکسن به همسرش اجا جایگاهبار  نیا. کند افتیدر ادوز ر نیمصمم بود دوم نولس، دوز دشوار خود نیوجود اول

 ”.بهتر عمل کردم یلیبار خ نیا"گزارش داد:  امکیپ قیاز طر روزمندانهیاو پ. ند و او غش نکردک

 

 :صفحه وبگاه این مطلب. است APA. org ین مقاله برگرفته از سایتا
How psychologists can help patients with injection fear (apa. org) 

 

 

https://www.apa.org/monitor/2021/06/injection-fear
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های پذیرش و موانع استفاده از درمان مواجهه با واقعیت مجازی برای ارتقا درمان اختالالت اضطرابي: شناسایي زمینه -3-5

 1بالقوه
 2یعقوب اسماعیلي ترکانبوری

رای اختالالت اضطرابی در زمانی است که درمان موثر یک درمان کم استفاده شده بدرمانی مواجههدرمانمواجهه، یاثربخشبا وجود شواهد قوی از 

شیوع قابل توجه جهانی اضطراب و اثر منفی بسیار شدید آن مستند شده است و اهمیت افزایشی . برای اضطراب به شدت مورد نیاز است

بررسی شده و گام هایی برای درمانی مواجههدرمانمواجههاستفاده از  3موانع. استفاده از درمان موثر از سوی درمانگر و بیمار برجسته شده است

به عنوان روشی برای افزایش دسترسی و سودمندی درمان  )VR( 4به طور خاص فناوری واقعیت مجازی. کاهش این موانع پیشنهاد شده است

درمان . راب را افزایش دهدی درمان اضطاثربخشمقبولیت و ، د سهولتتوانمیدر درمان  VRگنجاندن . مورد بحث قرار گرفته است ایمواجهه

که اجرای آن برای  دکنمیور را فراهم کنترل شده و غوطه، تدریجی، امکان مواجهه فردی شده )VRET( 5با واقعیت مجازی ایمواجهه

 . تر استبرای بیماران قابل قبول VRET، درمانگران آسان است و اغلب در مقایسه با مواجهه ذهنی

VR ن د و سپس درمارا افزایش دهدرمانی مواجههدرمانمواجههی اثربخشد دسترسی و توانمیاس پذیر ارائه شده است که به عنوان یک ابزار مقی

ز ارائه انویسندگان مقاله . د به ارزیابی و استانداردسازی آموزش درمانگران کمک کندتوانمیبالقوه  VR. اختالالت اضطرابی را بهبود ببخشد

توسعه پیوسته . ندکنمیبرای متخصصان سالمت روان حمایت ، VRETو برنامه آموزش  ایمواجههموزش درمان شامل آ، VRETآموزش مداوم 

ه در ران با تجربدرمانگ، ینیکاربران بال، افزاریبه خصوص وقتی توسعه با همکاری طراحان نرم، دشومیبرای استفاده بالینی تشویق  VRکاربردی 

VRET و پژوهشگران انجام گیرد . 

  .سالمت ذهنی، فناوری، درمانیبا واقعیت ایمواجههدرمان ، ایمواجههدرمان ، اضطراب، واقعیت درمانی غات کلیدی:ل

 

 مقدمه

برآورد شیوع . (1د )دهمیدرصد بزرگساالن را تحت تاثیر قرار  1. 18اختالالت اضطرابی یکی از شایع ترین اختالالت روانی است که تقریبا 

د باعث توانمی( عالئم اضطراب 3ند )شومیبیماری  6( و باعث باال رفتن نسبت بار جهانی2است ) 3. 7در سراسر جهان اختالالت اضطرابی 

اضطراب خطر را برای طیف وسیعی از شرایط جسمانی . کیفیت زندگی را مختل کند و استرس را افزایش دهد، پریشانی قابل توجهی شود

به وضوح نیاز به درمان ، با توجه به فراگیر شدن اضطراب و تاثیر شدید آن بر سالمت روان و جسم. (4د )دهمیهمزمان مانند درد مزمن افزایش 

 . (5، 3مانند )دیده بدون درمان باقی میبا این حال اکثر افراد آسیب. موثر وجود دارد

                   
  ای است از:این مقاله ترجمه 1

Using Virtual Reality Exposure Therapy to Enhance Treatment of Anxiety Disorders: Identifying Areas of Clinical Adoption and 
Potential Obstacles.  

 شناسیروانبالینی و کاندیدای دکترای تخصصی  شناسیروانکارشناس ارشد  2
3 Obstacles 

4 Virtual Reality 
5 Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) 
6 Global burden 
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اندازی را مطرح چشم، هاروشئه این مقاله با ارا. دکنمیر تافزون دسترسی به درمان موثر را برای افراد و جامعه برجستهها اهمیت روزاین داده

 . د درمان اضطراب را بهبود بخشدتوانمیدر درمان  VRد که گنجاندن کنمی

VR د یادگیری جدیدی را توانمید که کنمیسه بعدی است که افراد را به محیطی گیرا و تعاملی منتقل ، شامل یک محیط کامال غوطه ور

د بیماران را توانمی( و 6را دارد ) درمانیروانهای و نظارت بر مهارت 1ارائه، ارزیابی، همچنین پتانسیل کمک به آموزش VR ناوریف. ترویج کند

به یک ابزار ارزشمند درمانی سالمت روان تبدیل شود  VRد شومیبرای یک تجربه برانگیزنده ی فیزیولوژیکی و هیجانی آماده کند که موجب 

(7) .VRET برای درمانگران اجرای آن آسان است و برای بیماران در ، ددهمیور اجازه شده و غوطهکنترل، تدریجی، فردی شده ۀه مواجهب

مهارت های رفتاری را در محیطی امن و تحت حمایت ، ددهمیبه کاربران اجازه . (8قابل قبول تر است ) VRET، مقایسه با مواجهه ذهنی

اختالل استرس پس از ، از جمله اضطراب اجتماعی، دشومیبرای درمان طیف وسیعی از شرطی شدن ها استفاده  VRET. درمانگر تمرین کنند

ند چگونه کنمیند و بررسی دهمیدر فرآیند درمانی ارائه  VR فناورینویسندگان چندین روش برای ترکیب . (9و اختالل هراس ) 2آسیب

VRET های اضطراب را ارتقا بخشدمانی دراثربخشمقبولیت و ، د سهولتتوانمی . 

 عدم دریافت د شاملتوانمیاین مشکالت . یک بیمار ممکن است در یافتن یا تکمیل درمان اضطراب مبتنی بر شواهد با مشکالتی روبرو شود

که اضطراب موجب  یاز آنجای. (15مراقبت با کیفیت کمتر از حد مطلوب شود )، عدم دسترسی به درمان، تشخیص و تشخیص اختالل اضطرابی

ختالالت اضطرابی ا. (11شان در جستجوی درمان هستند )های اولیهاغلب بیماران اضطرابی از طریق پزشک مراقبت، دشومیعالیم جسمانی 

 . ممکن است کمتر شناخته شده و درمان نشوند

رسی محدود به درمان دست. (12د )شومیقبت موثر کمبود درمانگران آموزش دیده مبتنی بر شواهد برای درمان اضطراب مانع دسترسی به مرا

ا موانع بر سر درمان لذ. (5د )میلیون ها نفر از اضطراب رنج ببرن، در یک وقفه درمانی، د حتی با وجود درمان مبتنی بر شواهدشومیموثر موجب 

 . موثر باید برطرف شود

تصورات . ندکنمیه وش استفادهنوز تعداد کمی از درمانگران از این ر، ی داردشواهد قوی بنیاد، اختالالت اضطرابیدرمانی مواجههدرمانمواجهه

دریجی و مکرر با محرک شامل رویارویی تدرمانی مواجههدرمانمواجهه( 8، 13سازد )دسترسی به آن را محدود می، غلط بیماران و درمانگران

 . دشومیپاسخ های جسمی  رفتارها و هیجان و، هاهمراه با تغییرات حاصل در شناخت، ترسناک

یا  الئم بدنی وع، اویر ذهنیتص، افکار، هافعالیت، هاموقعیت، جاناجسام بی، ند تقریبا هر چیزی باشند: موجودات زندهتوانمیهای ترسناک محرک

. (14، 16د )دهمینشان  یاهابه ویژه فوب، تاثیر درمان مبتنی بر مواجهه را بر اختالالت اضطرابی مختلف، تحقیقات گسترده. تجارت عاطفی

غییر های بی فایده تپاسخ های ناکارآمد ناشی از تهدید ود تا ارزیابیکنمید و کمک کنمیخاموشی پاسخ های ناشی از ترس را تسهیل ، مواجهه

مجدد از تهدید  یابید خوگیری و ارزدهمیمواجهه تدریجی اجازه . (17، 18شده نسبت به محرک ترسناک کمتر شود )کند و اضطراب شرطی

 . اتفاق بیفتد

د و یشنهاد ندهنپان آن را ممکن است درمانگر، د عالئم اضطراب اعم از خفیف تا شدید را تسکین دهدتوانمی ایمواجههمتاسفانه اگرچه درمان 

در ارائه این درمان  ه موانعیچ. (19د )کنمین باشند که به ایجاد شکاف در درمان اضطراب کمک آبیماران ممکن است بی میل به تالش در 

 د برای غلبه بر این موانع کمک کند؟توانمی VRموثر محک خورده وجود دارد و چگونه 

 

                   
1 Delivery 

2 Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 
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 يدرمانمواجههموانع 

های نگرانی (20، 23د )شومیی اثبات شده تضمینی ارائه اثربخشکمتر از درمانی مواجههدرمانمواجههاند که چرا چندین مطالعه بررسی کرده

 ب داده شود وکه تشخیص مناسحتی زمانی. یک مانع استدرمانی مواجههدرمانمواجهههای بیمار از ترس. ار و درمانگر هر دو پوشیده نیستبیم

، باشد سیار ترسناکحرک های بماگر درمان نیازمند رویایی طوالنی مدت با . به یک بالینی کار ارجاع داده شوددرمانی مواجههدرمانمواجههبرای 

 . یماران ممکن است از درمان امتناع کنند یا درمان را رها کنندب

مواجهه ذهنی )بیمار در تصور با محرک ترسناک ، برای مواجهه VRگزینه های غیر . دومین مانع ممکن است مشکالت ترتیب نوع مواجهه باشد

در مواجهه ذهنی . مشکالتی در هر دو وجود دارد. هستند د(شومی)بیمار با محرک ترسناک در واقعیت روبرو  1د( و مواجهه عینیشومیروبرو 

د را بدانند و کنترل کنند و همچنین توانایی ایجاد وضوع در تصورات ذهنی با افزایش سن کاهش کنمیند آنچه بیمار تصور توانمیدرمانگرها ن

است و معموال انجام آن در بیرون از مطب غیرعملی  گرفتن در معرض مواجهه عینی در داخل مطب اغلب دشوار و غیرممکنقرار. (24د )یابمی

که در درمان اضطراب به طور گسترده در دسترس و مورد نیاز هستند ند در حالیکنمیموارد موفق همگی در ارائه درمان موثر تداخل . است

(20) . 

یمار هر مانگران و برویی برای دراغلب نگران هستند که رویا درمانگران. مانع سوم استدرمانی مواجههدرمانمواجهههای درمانگر در مورد نگرانی   

، هی برای کنترل مواجهه ندارندهنگامی که درمانگران را. (8، 13، 21، 23کننده باشد و ترک از درمان از سوی بیمار را افزایش دهد )دو ناراحت

. ددهمیاهش کاین خطر را  VR. طراب را تشدید کنداین خطر وجود دارد که ممکن است رویارویی بیمار را حساس کند و در واقع اض

شده را پذیر و فردیتکرار، تدریجی ۀبنابراین مواجه، های مختلف تجربه بیماران را کنترل کنندند در طول مدت مواجهه جنبهتوانمیدرمانگران 

 . ددهمیافزایش  رساند و شانس موفقیت بیمار رااین خطر ناراحتی بیمار را به حداقل می. ندکنمیفراهم 

اجهه حقیقات از موت، برای مثال. اندآموزش دیدهدرمانی مواجههدرمانمواجههدر ، دهندگان سالمت روانمانع چهارم به نسبت تعداد کمی از ارائه   

اکثر  که، دفتندریا PTSDاما در یک نظرسنجی گسترده از جامعه درمانگران در مورد درمان . ندکنمیحمایت  PTSDذهنی در درمان 

در ایاالت  2025د تا سال شومیی بینپیش. (12ند )کنمیدر عمل بالینی از مداخالت مبتنی بر شواهد استفاده ن، ان دارای مجوزشناسروان

داشت  ر دسترسی نخواهندهای بهداشت رفتامیلیون به مراقبت 40نزدیک به ، دهندگان سالمت رفتاری بدتر خواهد شدمتحده کمبود فعلی ارائه

 رد؟کرا اداره  این موضوع توانمیچگونه . ها را عرضه کنندموثرترین درمان، دهندگان بهداشت روانی موجودضروری است ارائه. (25)

، ( گزارش کردند26و همکاران ) 2دیکن. های اصالح تصورات نادرست درمانگر از درمان مواجهه استآموزش بالینی رسمی یکی از راه   

ه در یک کارگاه آموزشی یک روزه در مورد درمان مواجهه شرکت داشتند کاهش در باورهای منفی مورد این رویکرد درمانی و درمانگرانی ک

در مقایسه با سایر متخصصان سالمت ، های آموزشی بیشترشاید به دلیل فرصت، درمانگران در سطح دکترا. افزایش در کاربرد آن را نشان دادند

های اضطراب مبتنی بر شواهد برای اطمینان از اینکه انتشار درمان. (26ند )دهمیگزارش  ایمواجههدر مورد درمان رزروهای کمتری ، روان

. ددهمیپذیرش را افزایش ، کارانهای بالینیپرداختن مستقیم به نگرانی. ضروری است، نیروی کار سالمت روان از آموزش کافی برخوردار است

دیده و حتی درمانگران آموزش. (22، 27د )دهمیگیرد و  یا آموزش حمایتی اجتماعی ارائه ت انگیزه را در بر میهایی که تقویمانند آموزش

 . ندکنمیهنوز از درمان استفاده ن، PTSDمانند مواجهه ذهنی برای ، مند به مواجههعالقه

                   
1 In vivo Exposure 

2 Decon 
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 ست ممنوع بای ممکن امواجهه عین. ویژه مواجهه عینی استبه ، آخرین مانع برای ارائه درمان مواجهه ممکن است مدت و یا پیچیدگی مشکل

سترس امل در داین عو. بیش از حد طوالنی شود و خطرات محرمانگی پیش آید، ممکن است تنظیم آن دشوار باشد. سیاست کلینیک باشد

د و از دسترسی به کنمیک ر این موانع کمد به غلبه بتوانمی VR فناوری. دکنمیمحدود ن آ( را با وجود موثر بودن 28بودن درمان مواجهه )

 . دکنمیدرمان مواجهه و پذیرش آن حمایت 

 

 کاربردها و مزایای واقعیت درماني

. (29ن مالی شده است )تامی NIHهمانطور که مشخص شده ابتکار تحقیقاتی همه ما توسط ، انگیزه ادغام فناوری و سالمت رفتاری وجود دارد

 VR. (6را دارد ) پتانسیل بهبود آموزش بالینی VRد و شومیود در حال حاضر برای درمان اضطراب استفاده فناوری واقعیت مجازی موج

 پیشرفت. (30تکرارپذیر و ایمن ایجاد کند )، قابل کنترل، د یک محیط آموزشی جذابتوانمی

. (31های مجازی داشته باشند )شده با انسانسازیهشوند و تعامالت شبی 1د تا وارد یک محیط کامال فراگیردهمیبه کاربران اجازه  VRدر 

اخیرا یک مطالعه نشان داد که . (32های مجازی به عنوان راهی برای آموزش مکالمات دشوار نشان داده شده است )ی تمرین با انساناثربخش

. (33دهندگان سالمت رفتاری باشد )در میان ارائههای مصاحبه بالینی کوتاه د ابزار موثری برای توسعه مهارتتوانمیسازی بیمار مجازی شبیه

تر و در کمک کند و آموزش را آساندرمانی مواجههدرمانمواجههممکن است به ارائه آموزش بالینی استاندارد در  VR، در آینده نزدیک

ن مجازی تمرین کنند و در عین حال بر د که به طور مکرر با بیمارادهمیبه درمانگران این امکان را  VRیک محیط آموزشی . تر کنددسترس

بالینی اجازه دهد تا سناریوها را تغییر  2ممکن است به ناظران VR. تسلط پیدا کننددرمانی مواجههدرمانمواجههمهارت های ارزیابی بالینی و 

د مهارت ها را افزایش دهد و ترس توانمی VRتمرین مواجه درمانی با . دهند و بیماران مجازی را در محیط آموزشی به تناسب فرد تغییر دهند

د تا درمان کنمیبه درمانگران کمک درمانی مواجههدرمانمواجههافزایش راحتی و صالحیت درمانگر در . از ارئه مواجه درمانی را کاهش دهد

 . مبتنی بر شواهد را ارائه دهند و با ترس بیماران در مورد درمان مقابله کنند

شده با ارزیابی بالینی تسهیل. (39اند )برای کمک به ارزیابی وضعیت سالمت روان کرده VR 3ع به کشف توانایی نهفتهمحققان همچنین شرو   

VR ممکن است سرعت و دقت تشخیص اختالالت اضطرابی بیماران را بهبود ببخشد و امکان ارجاع سریع به درمان مناسب را فراهم کند .

یک درمان عملی و مبتنی بر تجربه است که  VRET، از نظر بالینی. (35نتایج بیمار را بهبود بخشد )ارزیابی و درمان ارتقایافته باید 

های د به بیماران کمک کند تا مهارتتوانمیاین . (9د )کنمیتر تر و قابل قبولرا برای درمانگران و بیماران آساندرمانی مواجههدرمانمواجهه

د تا پریشانی را به حداقل و موفقیت درمان را به دهمیشده اجازه ن کنند و به مواجهه تدریجی و کنترلمدیریت اضطراب را بیاموزند و تمری

که در حالی، همچنان رو به کاهش است VRافزار و سخت افزار به طور فزاینده مقرون به صرفه است و هزینه نرم VRعمال . حداکثر برساند

، VRETتحقیق در مورد . (36د )دهمیعالئم اضطراب و فوبیا را کاهش  VRETاده شده است که نشان د. دیابمیافزایش  VRکمیت و کیفیت 

بیش از دو دهه . (9گسترش یافته است )، به ویژه اختالالت اضطرابی مانند فوبیاها، در استفاده از آن با طیف وسیعی از اختالالت سالمت روان

اثر بزرگی را در مقایسه با شرایط کنترل و لیست انتظار نشان متا آنالیز اندازه. ی وجود داردبر اختالالت اضطراب VRETی اثربخشتحقیق در مورد 

                   
1 Immersive 

2 Supervisors 

3 Potential 
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، 36-39د )دهمینشان ن – 1با رعایت باالترین مالک –د و تفاوت معناداری در اندازه اثر یا نرخ ریزش در مقایسه با درمان مواجهه عینی دهمی

 . ول و موثر در مورد مواجهه عینی استجایگزینی قابل قب VRETبه طور خالصه . (9

VRET  این به چهار محدودیت مواجهه اشاره دارد: هر بیماری خوب . بیندد آنچه را ببیند که بیمار در محیط مجازی میدهمیبه درمانگر اجازه

ی ترسناک باشد؛ و درمانگر به انچه د؛ تصورات بیمار ممکن است خیلیابمید؛ توانایی ایجاد تصورات ذهنی با افزایش سن کاهش کنمیتصور ن

درمانگر . سازی کندرا انتخاب کرده و آن را برای بیمار شخصی VRد محتوای توانمیدرمانگر ، VRETبا . د اشراف و کنترل نداردشومیتصور 

و این تجربه ، دشومیبیماران درگیر احساس . بیمار را در طی مواجهه راهنمایی هم بکند، دکنمیکه بیمار را نظارت و حمایت د در حالیتوانمی

تمرین کند ، خود در یک محیط واقعی، های ترسناکآید اما این روشی مطمئن برای بیمار است تا قبل از مواجهه با محرکمی "واقعی"به نظر 

مشاهده محتوای خاص و مدیریت  راهنمایی بیماران برای. ندکنمیند نظارت کنند آیا بیماران به محتوا توجه توانمیدرمانگران . (34، 40)

همچنین  VRET. دکنمید به بهبود کارایی درمان و در نهایت بهبود نتایج بیمار کمک شومیگونه اضطرابی که ایجاد هر

به تجربه بالینی بنا . (41مقاوم هستند )درمانی مواجههدرمانمواجههی هاروشد که به سایر دهمیرا به بیمارانی ارائه درمانی مواجههدرمانمواجهه

های محیط. دکنمیبیماران در درمان کمک  2به مشارکت VR. دارد درمانیروانکاربردهای بیشتری در ، فراتر از مواجهه EM( ،VR(نویسنده 

قویت ند در تتوانمیبه بیماران کمک کنند تا مهارت های مدیریت اضطراب را یاد بگیرند و تمرین کنند و  ندتوانمیبخش مجازی آرامش

 . بیمار در درمان و افزایش اتحاددرمانی مثبت استفاده شوند 3مشارکت

های مرتبط با د هزینهتوانمیممکن است به مدیریت توان عملیاتی کلینیک کمک کند و  VRETند که کنمینویسندگاه همچنین پیشنهاد 

 VRET. ده استنشان داده ش PTSDهای معمول رماندر مقایسه با د VRETمقرون به صرفه بودن . درمان اضطراب شدید را کاهش دهد

ه در ر طول مواجهیماران دبحمایت و نظارت بر ، بدون نیاز به تعهد زمان اضافی مورد نیاز برای درمان -مزایای یک تجربه زنده در مطب را 

 . ددهمیارائه  –دنیای واقعی 

تکمیل شده را  ۀد به درمانگران کمک کند هنگامی که ابعاد یک پروندتوانمی، ناسبموثر و مدرمانی مواجهه درمان مواجههچنین کارایی در ارائه 

منجر  VRETآمیز یک فوبیا با ( گزارش کردند که در مان موفقیت93و همکاران ) 4بوتال. درمان مبتنی بر شواهد ارائه دهند. ندکنمیرسیدگی 

 . د درمان کارآمد باشدتوانمیدرمان موثر . دوشمینیافته و فوبیک به تسکین عالئم سایر رفتارهای درمان

بدین ، دشومیانگران استفاده در ارتقا آموزش درم VRهای نهفته توانایی، عالوه بر این. دکنمیفرصت سنجیدین را فراهم  فنآوریدر نهایت این 

 . دیابمیافزایش درمانی مواجههدرمانمواجههکافی در  ۀترتیب تعداد درمانگران آموزش دید

ممکن است رنج را کاهش دهد و از پیشرفت پریشانی به عالئم شدیدتر  VRمداخالت خودیاری ، برای افراد پریشان حال مضطرب غیربالینی

ترس از صحبت در جمع را  ایمواجههمعمولی را برای انجام درمان  VRافزار افزار و نرمی استفاده از سختاثربخشمطالعه اخیر . جلوگیری کند

مواجهه سنتی تحت هدایت درمانگر را با مواجهه خودهدایتی در منزل مقایسه کردند و دریافتند که ، نویسندگان. (44ررسی قرار داد )مورد ب

                   
1 Golden Standard 

2 Engage 

3 Involvement  
4 Botella 
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تک سوکور نشان داد که یک مداخله ، سازی با گروه موازیتصادفی، شدهکنترل 1یک کارآزمایی. قابل مقایسه است، بهبودها در هر دو روش ارائه

 . (45پذیر برای ترس از ارتفاع که توسط مربی مجازی ارائه گردید به کاهش عالئم منجر گردید )و مقایسههزینه کم

 

 بر عملکرد بالیني VRETتاثیر 

های بالینی درمانگران عامل کلیدی برای مهارت. جایگزین نیاز به درمانگران آموزش دیده شود VRETند که کنمینویسندگان پیشنهاد ن

برای جلوگیری از  VRهای خودیاری مبتنی بر شواهد افراد ممکن است از برنامه، با پیشرفت تحقیقات. (46است ) VRجرای موثر استفاده و ا

برای درمان آماده شوند و از آن به عنوان مکملی ، در صورت وجود اضطراب بالینی، تشدید اضطراب غیر بالینی یا خفیف تا متوسط استفاده کنند

چنین . دشومیجویی کلینیک و درمانگر صرفه، بنابراین در زمان بیمار. اده کنند تا از هر جلسه حداکثر بهره را ببرندبرای درمان استف

د منابع محدودی را برای افراد مبتال دهمیخود را مدیریت کنند و به آنها اجازه  2هایی ممکن است به درمانگران کمک کند تا حجم کارپیشرفت

 . تمرکز کنندبه اضطراب بالینی م

های فوبیای خاص درمان همچنان افزایش خواهد برای حوزه کند ا  درمان میرترس از ارتفاع ، 3سازی خود خواستههمانطور که یک درمان غرقه

منابع  د تادهمیکنترل کنند و به آنها اجازه  د حجم کار به عهده گرفته شده راکنمیهایی به درمانگران کمک چنین پیشرفت. (45یافت )

 . محدود را بر روی افراد مضطرب بالینی متمرکز کنند

VR  وVRET وع سایبری )ته بیماری. در دسترس نیستند، زاهای اضطراببرای همه محرک، های واقعیت مجازیمحیط. هایی دارندمحدودیت

. (47را محدود کند ) VRسازی از کند و تاثیرات غرقهرا در برخی از بیماران محدود  VRد استفاده از توانمی( نیز VRیا ناراحتی در پاسخ به 

به  VR. دکنمیتر و قابل قبول تررا آساندرمانی مواجههدرمانمواجههیک درمان حمایتی تجربی است که  VRET، هارغم این محدودیتعلی

افزایش یافته  VRحتوی مکه کمیت و کیفیت حالی در، کاهش یافته است VRافزار افزار و سختهزینه نرم. ای مقرون به صرفه استطور فزاینده

 . است

 و نیازهای مشخص شده 4موانع تکمیلي پذیرش

. عموما کند است نجدید توسط درمانگرا فناوریسرعت پذیرش ، اول. وجود دارد VR فناوریکامل از وری چندین مانع گسترده برای بهره

ن است این مانع ممک. (6کید دارند )( با تاکید بر قضاوت و ارزیابی انسان تا29ات رو در رو )بر ارائه خدم، مداخالت سالمت رفتاری از نظر تاریخی

 . اهش یابدک VRETهای درمانگر و ارائه آموزش در رسیدگی به نگرانی، VRETبا افزایش دانش درمانگر از پشتیبانی تحقیقاتی 

یازهای مناسب ن، ه بهترین وجهبافزار و تجهیزات اید تصمیم بگیرند که کدام نرمدر درمان هستند ب VRدرمانگرانی که مایل به استفاده از ، دوم

اد محصوالت و برنامه های افزایش تعد. یا مشکل مواجه شوند VRآنها هستند و ممکن است برای یافتن اطالعات در مورد انتخاب و استفاده از 

VR زینه  با کاهش هن احتماالای. کن است نگران مقرون به صرفه بودن و سود باشندمدیران مم. د تصمیم گیری برای خرید را دشوار کندتوانمی

رای مخاطبان ب VRETانتشار مزایای . مانع کمتری خواهد شد، از سوی بیماران VRETو با افزایش درخواست  VRتجهیزات و محصوالت 

 . دکنمیترغیب  VRد و مدیران را برای ارائه دهمیتقاضای بیمار را افزایش ، عادی و حرفه ای

                   
1 Trial 
2 Caseloads 

3 Automated 

4 Adoption 
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نیاز دارد ، کنندگان در فرآیندهای ارائه را تحت تاثیر قرار دهد لذا به تحقیقات بیشتر و ورود ارائهمدل دتوانمیجدید  فناوریآنجایی که سوم از 

های همه بیماران در محیط، در حال حاضر. دشومیهای بالینی قویا توصیه در طیف وسیعی از زمینه VRتحقیقات مداوم در مورد اجرای . (48)

 . (37ند )شومین 1سازیغرقه، مجازی در دسترس موجود

از آنجایی که . دارد 2با محتوای بیشتر درمانی VRهای درمانگر و نیاز به مهارت، کننده تفاوت در توانایی بیماراین ممکن است منعکس   

. نیاز است ،گسترده از محتوا 4ایآل به مجموعهدر حالت ایده، 3سازی شدهخصیبرای درمان موثر و ش، بیمارانی با مشکالت پیچیده حضور دارند

، اختالل استرس پس از آسیب روانی، اجبار –اختالل وسواس فکری ، اضطراب اجتماعی، برای فوبیا VRتا به امروز تحقیقات بر روی کاربردهای 

توسعه فناوری برای سالمت  بردپیشهای دانشگاهی و صنعتی در حال تمشارک. پریشی و مصرف مواد متمرکز شده استروان، اختالل خوردن

ورود طیف وسیعی از ارائه دهندگان درمان در زمینه های . کننده استمعیارهای ورود به مطالعات اغلب محدود، ( با این حال32روان هستند )

 . کمک کند VRد به گسترش موارد استفاده از توانمیبالینی متنوع 

. لی در دسترس نیستکبه طور  VRETاما آموزش در ، در درمان در حال افزایش است VRمندی درمانگر به استفاده از عالقه، هایتدر ن   

درمانی برای رواج مل مواجهکاران در مورد ایمنی و تحهای بالینیو به حداقل رساندن نگرانیدرمانی مواجههدرمانمواجههسازی رویکردهای عادی

ظر ناز . سترس باشددآموزش آن باید در ، ( برای اینکه فناوری به طور موثر مورد پذیرش قرار گیرد27ضروری است ) VRETز آمیموفقیت

و سایر  VRETن کمک کند رمانگرامنابعی باید ایجاد شود که به د. ها و نیازهای درمانگران باشدگویی به نگرانیبالینی مرتبط و متمرکز بر پاسخ

ه دانشجویانی که برای ب VRETهای آموزشی مداوم و معتبر و ارائه آموزش در نویسندگان از توسعه کالس. را بیاموزند VRنی کاربردهای درما

 . ندکنمیبینند حمایت تبدیل شدن به متخصصان مجاز بهداشت روان آموزش می

 بحث و نتیجه گیری

بود درمان برای به VR ای فناوریکاربردها و مزای، یدرمانمواجههدرمانگران در  اهمیت آموزش، این مقاله نیاز به درمان مبتنی بر شواهد اضطراب

ع فعلی برای پذیرش ممکن است به کاهش موان VR. ددهمیرا برای آموزش مورد کاوش قرار  VRد و کاربردهای آتی کنمیاضطراب را مرور 

یک  به عنوان VR .نجر شودمتر کردن آن به درمانگران ای بیماران و آسانبا قابل قبول تر کردن آن بردرمانی مواجههدرمانمواجههگسترده تر 

ق در مورد تحقی، جهدر نتی. ی درمان مواجهه مبتنی بر شواهد را افزایش دهداثربخشد دسترسی و توانمیابزار سنجش ارائه شده است که 

 . دشومیین ابزار در این زمینه توصیه برد او توسعه مبتنی بر همکاری با محتوای بالینی برای پیش VRکاربردهای 

سایر  و VRETآموزش در . کنندمیافزارها همکاری به عنوان کارشناسان موضوع در توسعه محتوا با طراحان نرم VRETدرمانگران باتجربه در 

مانگران یکی از برای در VRETگسترش مداوم آموزش در . باید در مقطع کارشناسی ارشد و طی آموزش مداوم ارائه شود VRکاربردهای 

 . های ضروری برای رفع نیاز گسترده به درمان اضطراب استراه

 همکاران نویسنده

 . اندهاند و آن را برای انتشار تایید کردمستقیم و فکری در این اثر داشته، شده سهم قابل توجههمه نویسندگان فهرست

                   
1 Immersed 
2 Clinical 
3 Personalized 

4 Library 
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 خاموش یا: فاجعهيبتقل يو آثار علم یدکتر یدانشجو یاجذب فله -1-6
 

 دکتر رضا باقریان
 یعلوم رفتار قاتیتحق يپژوهش يعلم هینشر ریسالمت و سردب يشناسروان استاد

 
ص در ها بخصودانشگاه یاصل یهاکشور است و از رسالت شرفتیو پ یرشد و توسعه علم یو پژوهش بستر اصل قیتحق ستین یدیترد

 یدهادستاور گزارش و نشر نیو همچن ،یتوسعه دانش، نگرش و مهارت در عرصه پژوهشو  نیتکو یلیتکم التیمقاطع تحص یبرگزار

 یکتردر دوره داست لذا آموزش پژوهش و انجام پژوهش  یدوره پژوهش کی اعمدت یدکتر یلیتکم التیتحص ۀاست. دور یپژوهش لیاص

لیل شرط دفاع د نیپژوهشگر است. به هم تیترب .Ph.D تی. اساسا فلسفه غالب در تربشودیرا شامل م یآموزش یاز نصف واحدها شیب

 است.  یخارج ای یمعتبر داخل یشپژوه یعلم اتیو چاپ دو مقاله در نشر رشیاخذ پذ ینامه دکترانیاز پا

ه عمد ،یشناسروان یهابخصوص در رشته یردولتیغویژه به یهادانشگاه انیدانشجو یمتاسفانه برخ دهدینشان م یدانیم یهایبررس   

 فیلو تک یش اصلبخ نیسپارند. ایم یبا عنوان موسسات و مراکز مشاوره علم ینامه( را به موسسات انی)پا یخود در مقطع دکتر فیتکال

 متقلبانه، یها وهیشموسسات با توسل به  نیو ا شودیم یبرون سپار یمیتنظ ییهاطبق نرخ نامه یبلغمهم دانشجو در برابر پرداخت م

 . ندینمایم ینامه و مقاله تقلب انیپا یۀو ته یازساقدام به داده

 زیتخرج  ننوشته مقاله مسنامه، دو دستانیوجه فروش پا افتیدر برابر در ینامه تقلبانیپا ۀکنندهیشده است موسسات ته مرسوم   

 ندکسیجله، امس نوع که بر اسا یگریدنامه مطابق نرخ زیها ننوشتهآن دست یینها رشیخدمات مربوط به پذ ی. اما براندینمایم مهیضم

ه برا  رشیپذ دنیفرا کنندیم یمختلف سع یو باالخره با ساز و کارها کنندیم افتیدر یانمودند، وجه جداگانه میمختصات تنظ ریو سا

 . آورندیست مبد وطهو دانشگاه مرب دیکردن اعتبار اسات نهیرا با هز ندیفرا نیدر ا تیاز موفق یبرسانند که معموال بخش  جهینت

در  زین یو بخش شوندیم رفتهیپذ یدر مجالت داخل یتقلب یهاکه باالخره بخش عمده مقاله دهدینشان م یدانیمشاهدات م نیهمچن   

 ریاتشار، مثل سو ان پس از چاپ یتقلب یهامقاله نیاست که ا یتر زمانبار. فاجعهشوندیم رشیپذ افتیموفق به در یخارج یعلم اتینشر

 .  رندیگیقرار م یآثار علم ریسا نیو  تدو هیدر ته نیپژوهشگران و مولف ان،یدانشجو تنادمورد اس یمنابع علم

وخته و فر هیته ،یااد حرفهاست که توسط افر یتقلب یهااننامهیحداقل دو برابر تعداد پا یجعل یمقاله ها نگونهیحجم ا رسدینظر م به   

 ریغ یها نشگاهدر دا یارشد و دکتر یکارشناس یدانشجو یاو جذب فله یلیتکم التیتحص  ختهیسار گساف ی. رشد و توسعه کمشودیم

 یلوا خطر بزرگ بر را کشو  ر،یاخ یدر سالها یارشد و دکتر انیتعداد دانشجو ینجوم شیبه منظور جذب منابع و بدنبال آن افزا یدولت

و  دیطر تشدخ نیا زیمواجه ساخته است و هر روز ن یمقاالت جعل نگونهیبه ا و سپس استناد و ارجاع یاز آثار تقلب یخاموش سونام

 شود. یم تریجد

به بار خواهد  یالملل نیو فاجعه ب یزیکشور آبرور یبرا یخارج اتیدر نشر یتقلب یو چاپ آثار علم هیفساد در ته نیافشاء شدن ا قطعا   

فساد  جهیکشور در نت یتا نظام آموزش عال نیبه ارمغان خواهد آورد. بنابرا یدر سطح مل یعلم بتیمص زین یداخل اتیآورد و در نشر

 هایادداشت -6
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علوم و  ینشده است،  الزم است مجلس، وزارتخانه ها یالملل نیو  ب یداخل یگرفتار  بحران جد یتقلب یآثار علم هیهاز ت یناش ندهیفزا

تخاذ کنند. گرچه در حال حاضر کار از کار گذشته است و ا یریتدب یبطور جد هیاز جمله قوه قضائ صالحیمراجع ذ ریبهداشت و سا

ساکت نشست.  یکنون تیوضع یجد یبهایدر برابر مصالح کشور آس توانیشده است اما نم ندگذشته بل یهشدارها در سالها نیا ینداها

کردند و با پرداخت پول یم دایپ ایندر گوشه و کنار د ییهادانشگاه رفتندیها مخاص و محدود به کمک دالل یاگرچه در گذشته هم عده

 یایو از مزا دندیخریم یمدرک جعل ی از دانشگاهیشعبات سیا بعدا با تاسی دندیخریم یاز چند صد دالر تا چند هزار دالر مدرک دکترا

موجود که  طیشرا اهذی. علشدیم یمحدود بود و محدود به افراد خاص اریاما تعداد موارد بس شدند،یآن برخوردار م یو معنو یماد

دست دانش آموختگان  نیاز ا یو سونام یدوره دکتر دردانشجو  یو فاجعه بار در جذب فله ا ریاشتباه جبران ناپذ ماتیمحصول تصم

که با زحمت فراوان  یاز دانش آموختگان واقع یعده ا یرا به ابتذال کشانده و موجبات سرخوردگ یاست نه تنها مدارج و مدارک دانشگاه

 نیکشور خواهد نمود که در ا متوجهرا  یمتعدد یهابیکردند را فراهم نموده اند، بلکه قطعا آس نهیخود را هز یخواندند و جوان درس

 سهیاست و مقا یمهاجرت نخبگان ابتذال در مدارج دانشگاه زهیاز عوامل موثر در انگ یکی دیاز آن پرداخته شد. شا یکیمجال فقط به 

 .ندینمایاست که با پرداخت پول آن مدارج را بدون زحمت کسب م یمدارج با کسان در کسب آن شیزحمات خو

 . آنچه مسلمسپرد یهنگشناسان و کارشناسان حوزه فربه جامعه دیرا با یآثار علم دیتقلب در تول دهیپد یابعاد فرهنگ یشناسبیآس   

و جعل سوق  در تقلب یگذارهیجامعه را به سرما کندیم اعطاء یو مدرک دکتر دهدیکه به جعل و تقلب پاداش م یاست دانشگاه

 زیفرسا همه چالش جانتبدون دردسر و  ینامه تقلبانیبابت سفارش پا یدر برابر پرداخت مبالغ یراحت به ندیبیکه م ییدهد. دانشجویم

شود و عنوان یمعطاء ا یبه و یه مدرک دکترنامانیرغم اطالع دانشگاه از تقلب در پا یعل ندیبیم نیو همچن رودیم شیبر وقف مراد پ

 یگذارهیرماسو  شودیم بیترغ ریمس نیدر هم کنندینگاه م هیو شهر یعنوان منابع مال هب یبه و نیو همچن شودیخطاب م یدکتر به و

 ن،یمتر از فرو نشست زهندهتکان د اریبس یدست از دانش آموختگان تقلب نیفساد و با ا گونهنیجامعه با گسترش ا ندهیکند. تصور آیم

 م؟یرویم میسرطان زا است. به کجا دار یزگردهایو ر یآبو کم یسالخشک
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خبار ابرای انعکاس  را آمادگي خود، گان زیرآموختضمن تبریک به دانش، ایران يشناسروانانجمن  یاندرکاران خبرنامهدست

 . دنداراعالم مي های مرتبطو رشته يشناسروان های مختلفگرایشآموختگان دکترای شدان ینامهپایان ۀدفاع و نیز چکید
 

، جاندانشگاه شهید مدني آذربای تربیتي شناسيرواندکتری آموخته دانشزبیر صمیمي دکتر  نامهپایان چکیده -1-7

 شناسيرواندانشکده علوم تربیتي و 

  

کاری  اثربخشي آموزش حافظه کاری هیجاني و آموزش حافظه"عنوان  خود تحت تخصصی دکتری نامهپایان زبیر صمیمیدکتر 

 . رساند تماما به 1399تابستان در را  "کارکردهای هیجاني و عالئم اضطراب امتحان دانشجویان، خنثي بر کارکردهای شناختي

 شده ر( هدایت)اساتید مشاو دییبر و دکتر جواد مصرآبادکتر رامین حبیبی کلاهنما( و ر )استاد دکتر ابوالفضل فرید توسط ایشان نامهپایان
 . است

 :چکیده

شناختی خصوصا اختالل ای در بسیاری از اختالالت روانهای شناختی و هیجانی سهم عمدهامروزه کامالً مشخص شده است که نارسایی

یکی از . ی و هیجانی را مورد توجه قرار دهندهایی است که هر دو جنبه شناختاضطراب امتحان دارند و بر این اساس نیاز به درمان

هدف ، بر این اساس. حافظه کاری هیجانی است آموزش، های شناختی و هیجانی استهای درمانی جدید که تلفیقی از محرکروش

ی هیجانی کارکردها، مقایسه اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی و آموزش حافظه کاری خنثی بر کارکردهای شناختی، پژوهش حاضر

. و کنترل بود آزمون با دو گروه آزمایشپس -آزمونپیش آزمایشی با طرحنیمه روش پژوهش. و عالئم اضطراب امتحان دانشجویان بود

 60تعداد ، هابود که از بین آن 1398-99جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 

گیری هدفمند و با استفاده از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر به عنوان نمونه پژوهش ب امتحان باال به روش نمونهدانشجو با اضطرا

آزمودنی. دهی شدندآموزش حافظه کاری خنثی و گروه کنترل جای، ها در سه گروه آموزش حافظه کاری هیجانیآزمودنی. انتخاب شدند

، تحت آموزش حافظه کاری هیجانی و آموزش حافظه کاری خنثی قرار گرفتند ایدقیقه 45جلسه  15آزمایش به مدت  هایهای گروه

همه افراد قبل و پس از آموزش با استفاده از پرسشنامه اضطراب . ای دریافت نکردندگونه مداخلهدرحالی که افراد گروه کنترل هیچ

راهبردهای فرآیندی تنظیم سشنامه پر، آزمون برو / نرو، عملکرد پیوستهون آزم، تست فراخنای ارقام هوش وکسلرپاره، امتحان اسپیلبرگر

 SPSS-18های با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری در داده. مورد ارزیابی قرار گرفتند و مقیاس نارسائی هیجانی هیجانی

نی و آموزش حافظه کاری خنثی منجر به افزایش حافظه هر دو آموزش حافظه کاری هیجاها نشان داد که نتایج تحلیل داده. تحلیل شدند

نتایج آزمون . ها شده استاضطراب امتحان آزمودنیکاهش نارسایی هیجانی و کاهش ، بهبود تنظیم هیجانی، توجه پایدار، بازداری، کاری

 نامه دکتریچکیده پایان -7
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و مولفه تنظیم هیجانی ، یوسته(خطای ارائه )آزمون عملکرد پ، )آزمون برو/ نرو( خطای حذفدر مؤلفه بونفرونی نیز نشان داد که 

براساس نتایج . اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بیشتر از آموزش حافظه کاری خنثی بوده است، پذیری اضطراب امتحانهیجان

بهبود د گزینه مناسبی برای توانمیهای هیجانی دریافت که استفاده از آموزش حافظه کاری با استفاده از محرک توانمیپژوهش حاضر 

 . هیجانی و عالئم اضطراب دانشجویان باشد، کارکردهای شناختی

 نیآموزش حافظه کاری هیجا، تنظیم هیجان، بازداری، توجه پایدار، حافظه کاری، اضطراب امتحان ی:کلیدهای واژه

 دهدانشک، رانمازنددانشگاه  تربیتي شناسيرواندکتری آموخته دانش فرحسین کاویاننامه دکتر پایان چکیده -2-7

 علوم انساني و اجتماعي
نای عوامل خردمندی بر مب يبینپیشي برای مدل عل يطراح " عنوان خود تحت تخصصی دکتری نامهپایانحسین کاویان فر دکتر 

 . رساند اتمام به 1400تابستان در را  "شناختي و اجتماعي

 شده مشاور( هدایت یداسات) دکتر حبیب اله نادری و دکتر سهیال هاشمیاهنما( و ر استاد) دکتر فرشته باعزت توسط ایشان نامهپایان

 . است

  چکیده

روش پژوهش در حوزه . ی خردمندی بر مبنای عوامل شناختی و اجتماعی بودبینپیشهدف پژوهش حاضر طراحی مدلی علی برای 

در طراحی این مدل بر مبنای مبانی نظری و . همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل یابی معادالت ساختاری بود –های توصیفی طرح

عامل خردمندی به عنوان متغیر مالک و عوامل ، بینپیشعوامل تفکر انتقادی و تجارب دانشگاهی به عنوان متغیر ، ی پیشینهاپژوهش

وهش شامل کلیه جامعه آماری پژ. جی نقش داشتندهای پردازش اطالعات به عنوان متغیرهای میانپذیری شناختی و سبکانعطاف

بر بود که  1398-99دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی ارشد و دکتری دانشگاه تهران در سال 

ای چند گیری خوشهنفر دانشجو با استفاده از روش نمونه 357تعداد ، اساس حداقل آزمودنی مورد نیاز به ازای متغیرهای آشکار در مدل

تعدادی دانشکده و در ، هاهای کلی قرار گرفتند و سپس از همه گروهها در گروهدر ابتدا کلیه دانشکده. تصادفی انتخاب شدندای مرحله

، گیری متغیرهای پژوهشبه منظور گردآوری اطالعات و اندازه. ها. تعدادی رشته به صورت تصادفی انتخاب شدندنهایت از همه دانشکده

تجارب ، (2003تفکر انتقادی ریکتس)، (2012های خردمندی اشمیت و همکاران)پرسشنامه، شناختیمعیتعالوه بر فرم مشخصات ج

های پردازش اطالعات اپستین و ( و سبک2010پذیری شناختی دنیس و وندروال)انعطاف، (2002) دانشگاهی پیس و کووه

مورد تجزیه و تحلیل قرار  23SPSSف شدند و در نرم افزار ها به صورت کمی تعریداده، پس از گردآوری. ( استفاده شد1999پاسینی)

نیازهای مدل بررسی و العات توصیفی متغیرهای پژوهش مشخص گردیده و سپس پیشطابتدا ادر مرحله تجزیه و تحلیل آماری. . گرفتند

نهادی و بررسی چگونگی ارتباط برای ارزیابی و آزمون مدل پیش، یید آنهاأهای الزم و تفرضپس از حصول اطمینان از رعایت پیش

بررسی اثرات کل نشان داد که متغیر تفکر . استفاده شد AMOS-22 افزاردر محیط نرم، از تکنیک تحلیل مسیر، متغیرهای موجود

 ( را بطور مستقیم و متغیرp .12/0= β=013/0( و پردازش اطالعات عقالنی )p .43/0= β=007/0)پذیری متغیرهای انعطاف، انتقادی

متغیر کیفیت ، همچنین. کندی میبینپیش( p .36/0= β=009/0( و غیر مستقیم )p .11/0= β=007/0خردمندی را به صورت مستقیم )
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 =p .03/0=025/0( و خردمندی را به صورت غیرمستقیم )p .13/0= β=028/0پردازش اطالعات عقالنی را به صورت مستقیم )، تالش

β )این متغیر کیفیت محیطعالوه بر . کندی میبینپیش ،( 005/0پردازش اطالعات عقالنی=p .35/0= β را به صورت مستقیم و )

همین طور انسجام . کندی میبینپیش( p .07/0= β=015/0( و غیرمستقیم )p .19/0= β=006/0خردمندی را به صورت مستقیم )

( و پردازش اطالعات p .22/0= β=041/0اطالعات عقالنی ) پردازش، (p .28/0= β=011/0پذیری شناختی )متغیرهای انعطاف، اجتماعی

به همین . کندی میبینپیش( p .22/0= β=018/0( را به طور مستقیم و خردمندی را به طور غیرمستقیم )p .18/0= β=009/0شهودی )

و پردازش اطالعات شهودی ( p .20/0= β=032/0پردازش اطالعات عقالنی )، (p .52/0= β=016/0انعطاف پذیری شناختی )، ترتیب

(007/0=p .16/0= β خردمندی را به صورت مستقیم )بنابراین لزوم توجه جدی به تفکر انتقادی و تجارب دانشگاهی . کندی میبینپیش

های آموزشی و مسئله در محیطهای خردمندانه در فرآیند حلگیریبه منظور تصمیم، شناختی و اجتماعی بینپیشبه عنوان عوامل 

 . باشدکامال محسوس می زندگی واقعی و اهمیت برخورد خردمندانه دانشجویان با آنها

 های پردازش اطالعاتسبک، پذیری شناختيانعطاف، تجارب دانشگاهي، تفکر انتقادی، خردمندیکلیدی:  یهاواژه

 

، یاسوج سالمي واحدا آزاد دانشگاه شناسيرواندکتری آموخته دانش متقي رضانامه دکتر پایان چکیده -3-7

 شناسيروانگروه ، دانشکده علوم انساني

  

 و وابخ بهداشت آموزش، تعهد و پذیرش درمان اثربخشي مقایسه"عنوان  خود تحت تخصصی دکتری نامهپایان متقی رضادکتر 

 اتمام به1400شهریور در را "خوابيبي اختالل به مبتال سالمندان در فیزیولوژی پارامترهای و خواب کیفیت بر دو هر ترکیب
 . رساند

 . است هشد مشاور( هدایت استاد) خرامین علیشیر دکتراهنما( و ر استاد) ماردپور علیرضا دکتر توسط ایشان نامهپایان

 چکیده
 و خواب بهداشت ترکیب و تعهد و پذیرش درمان، خواب بهداشت مداخله سه اثربخشی مقایسه و بررسی هدف با پژوهش این: هدف

 و سیستولیک فشارخون، قلب ضربان، خون اشباع اکسیژن شامل فیزیولوژی پارامترهای و خواب کیفیت بر و تعهد پذیرش ندرما

آزمون پیش طرح با آزمایشینیمه نوع از مطالعه این: روش. است شده انجام شیراز سالمندان بخشیتوان روزانه مرکز سالمندان دیاستولیک

 به مبتال که شیراز دیدگانجهان بخشیتوان مرکز عضو سالمندان، آن آماری جامعه. است بوده گواه هگرو با گیریپی و آزمونپس ـ

 از پس. کندمی فعالیت شیراز بهزیستی سازمان نظر زیر که باشدمی عضو نفر 5000شامل مرکز این، است اندبوده خوابیبی اختالل

 شرایط نفر 110تعداد  آنها میان از که نمودند مراجعه نفر 350 تعداد، پیامک و زمرک در شده نصب آگهی طریق از اعضاء به رسانیاطالع

 سه)نفری  20 گروهچهار در و بصورت در دسترس انتخاب( مرد 20 و زن 60) مرد و زن، نفر 80 تعداد که داشتند را پژوهش به ورود

، پیتزبورگ خواب کیفیت پرسشنامه، مطالعه این در گیریاندازه ابزارهای. گرفتند با گمارش تصادفی قرار( گواه گروه یک و آزمایش گروه

 بصورت ایدقیقه 45 جلسه 4، خواب بهداشت گروه آموزشی جلسات. است بوده اکسیمترپالس دستگاه و ایجیوه فشارسنج دستگاه

 1 آزمایشی گروه. شد تشکیل هفته در بار 2 فراوانی با ایدقیقه 90 جلسه 8 بصورت تعهد و پذیرش درمان، درمانیروان جلسات، هفتگی

 و گرفتند قرار مداخله دو هر تحت 3 آزمایشی گروه و تعهد و پذیرش درمان مداخله تحت 2 آزمایشی گروه، خواب بهداشت مداخله تحت
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، فشارخون، خواب کیفیت ارزیابی مورد پیگیری و آزمونپس، آزمونپیش مراحل در هاآزمودنی. نکردند دریافت ایمداخله هیچ گواه گروه

 طریق از 23ینسخه SPSS آماری افزارنرم از استفاده با شدهگردآوری اطالعات. گرفتند قرار خون در اشباع اکسیژن و قلب ضربان

 آمده بدست اطالعات: هایافته. شدند تحلیل و تجزیه چندمتغیره کوواریانس تحلیل مختلط و ۀراهدو واریانس تحلیل آماری هایآزمون

. است داشته تأثیر پیگیری و آزمونپس در خواب کیفیت بر دو هر ترکیب و تعهد و پذیرش درمان، خواب بهداشت آموزش که دادند ننشا

 اکسیژن بر ترکیبی مداخله و قلب ضربان بر تعهد و پذیرش درمان مداخله، سیستول فشارخون بر خواب بهداشت مداخله آزمونپس در

 و خون اشباع اکسیژن فقط بر آزمایش گروه سه هر پیگیری در اما، است داشته اثر سیستولیک رخونفشا و قلب ضربان، خون اشباع

 بوده بیشتر تکی صورتبه هامداخله از تعهد و پذیرش درمان و خواب بهداشت ترکیبی درمان اثر. اندداشته اثر سیستولیک فشارخون

 از بیشتر خواب بهداشت همراه به تعهد و پذیرش درمان کارگیریبه که داد نشان حاضر مطالعه: گیرینتیجه.  > p) 001/0 (است

 در اشباع اکسیژن و افزایش سیستولیک کاهش فشارخون: فیزیولوژی پارامترهای و خواب کیفیت بهبود باعث تکی صورتبه هامداخله

 از پشتیبانی اندرکاراندست و مسئولین کلیه هب تعهد و پذیرش درمان همراه به خواب بهداشت ترکیبی مداخله کارگیریبه. شودمی خون

 . شودمی توصیه بخشیتوان حیطه ویژه به سالمندان
 

 فیزیولوژی پارامترهای، بهداشت خواب، تعهد و پذیرش درمان، خواب کیفیت، خوابیبی اختالل :کلیدی هایواژه

 

حد دانشگاه آزاد اسالمي واعمومي  شناسيرواندکتری آموخته دانش مریم فرح زادینامه دکتر پایان چکیده -4-7

 علوم و تحقیقات تهران

تعهد و  وي مبتني بر پذیرش درمانگروهاثربخشي  یسهیمقا"عنوان  خود تحت تخصصی دکتری نامهپایان مریم فرح زادیدکتر 

ي از نارضایت یزنان دارا نفسعزتو افزایش  یيگراکمال، بر کاهش حساسیت بین فردیرفتاری -ي شناختيدرمانگروه

 . رساند اتمام به1396بهمن در را  "تصویر بدني

 . است شده مشاور( هدایت استاد) دکتر جواد خلعتبریاهنما( و ر استاد)مداحی  میمحمدابراهدکتر  توسط ایشان نامهپایان

 چکیده
حساسیت بین  رفتاری بر -اختیشن یدرمانگروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد وگروه اثربخشی مقایسه باهدفپژوهش حاضر 

یشی و آزما، ژوهشپنوع . انجام شد بدنیاز تصویر زنان دارای نارضایتی و نارضایتی از تصویربدنی نفسعزت، گراییکمال، فردی

 سال 38-23 شامل زنان آماری جامعه. است ماهه 3پیگیری  با با گروه کنترل بسط یافته همراه آزمونپس -آزمونطرح پیش

، و از این میان نداهبه مراکز سالمت شهرداری تهران مراجعه نمود 1396-95در سال است که  از تصویربدنی ارضایتیدارای ن

های مالک، هانامهبا توجه به نمرات برش پرسشی انتخاب و اخوشهی ریگنمونهحجم نمونه به شیوه  عنوانبهنفر زن  453تعداد 

 -و تعهد و شناختی مبتنی بر پذیرشدر سه گروه ) تصادفی طوربه انتخاب وی تصادف ورطبه زن 45تعداد  تیدرنها، ورود و خروج

 (R90-SCL)فردی خرده مقیاس حساسیت بین یهاعبارت از پرسشنامه، نیز ابزارهای پژوهش. جایگزین شدند و کنترل(رفتاری 

نفس عزت و( 1386، تهران )بشارت یچندبعد ییگراکمال، (1997، )کش خود -ی بدنچندبعدروابط  ،)1984(دیگران و دراگوتیس

 تعهد وش و ی مبتنی بر پذیردرمانای تحت گروهدقیقه 90، جلسه 12های آزمایشی گروه، همچنین. است(  1965، روزنبرگ)

 . قرار گرفتندرفتاری  -ی شناختیدرمانگروه
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و  نفسعزتهبود مشابه سبب ب طوربهه دو مداخله بنفرونی نشان داد کو آزمون تعقیبی واریانس آمیخته وتحلیل نتایج تجزیه

 ییگرامالکرفتاری( و -)فقط در گروه شناختی فردیی حساسیت بینمؤلفهدر . و پیگیری شده است آزمونپسرضایت بدنی در 

. ظ نشدحفیگیری ی آزمایشی کاهش یافت اما این روند در پهاگروهنمرات  آزمونپس)در هر دو گروه( نتایج نشان داد که در 

 . باشد مؤثر افراد از گروه این شناختیمشکالت روان بهبود در تواندمی های مداخلهروش این از استفادهکه  نتیجه گرفت توانیم، لذا

، گراییکمال ،فردیحساسیت بین، رفتاری -شناختی یدرمانگروه، مبتنی بر پذیرش و تعهد یدرمانگروه ی:کلیدهای واژه

 تی از تصویر بدنینارضای، نفسعزت

 

 کرمان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ي تربیتيشناسرواندکتری آموخته دانش ویدا هرندینامه دکتر پایان چکیده -5-7

های ای کارکردهای اجرایي در رابطه سبکنقش واسطه"عنوان  خود تحت تخصصی دکتری نامهپایان ویدا هرندیدکتر 

م وره دون با میزان مشکالت یادگیری در دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری دفرزندپروری و رضایت زناشویي والدی

 . رساند اتمامبه  1398خرداد در را  "ابتدایي

 استاد) ین الدینی میمندزدکتر زهرا اهنما( و ر اساتید) دکتر علیرضا منظری توکلیو  سلطانی. . . دکتر امان ا توسط ایشان نامهپایان

 . است هشد مشاور( هدایت

 چکیده
 کالت یـادگیری های فرزندپروری و رضایت زناشویی والدین با میزان مشای کارکردهای اجرایی در رابطه سبکنقش واسطههش وین پژدر ا

ایی آموزان دوره دوم ابتـد دانشاز ر ــنف 123. تعیین و مورد بررسی قرار گرفتآموزان مبتال به اختالل یادگیری دوره دوم ابتدایی در دانش

و رضـایت   هـای فرزنـدپروری  سـبک کارکردهای اجرایـی و  . ای تصادفی انتخاب گردیدخوشهگیری نمونهروش ه ـب دارای اختالل یادگیری

ای مـورد  ابزارهـ . فتنـد بین و میزان اختالل یادگیری به عنوان متغیر مالک مورد استفاده قرار گربه عنوان متغیرهای پیش زناشویی والدین

نتـایج  . ودبـ های فرزنـدپروری بامرینـد و پرسشـنامه کـارکرد اجرایـی چکسـی       پرسشنامه سبک، پرسشنامه زناشویی انریچ استفاده شامل:

ری بعـد فرزنـدپرو   بـر اخـتالل یـادگیری معنـادار بـوده و تـاثیر       تاثیر بعد فرزنـدپروری مقتدارنـه و مسـتبدانه   پژوهش حاکی از آن بود که 

داری ضـریب محاسـبه   یبود که این مطلب تاییدکننده عدم معنـ  1 /96کمتر از  tداری ستا مقدار معنیدر این را. گیرانه معنادار نبودآسان

ر بـ ضـایت زناشـویی   تاثیر بعـد ر . اما فرضیه فرعی اول و سوم پذیرفته شده است. بنابراین فرضیه فرعی دوم تحقیق رد شده است. شده بود

نده معناداری ضریب که این مطلب تاییدکن بود 1 /96بیشتر از  tداری و مقدار معنیدار بود معنی0 /154با ضریب مسیر  اختالل یادگیری

ر یری بـا ضـریب مسـی   تاثیر بعد عملکرد اجرایی بر اختالل یادگ. شده استبنابراین فرضیه فرعی چهارم تحقیق پذیرفته . بودمحاسبه شده 

بنـابراین  . بـود  داری ضـریب محاسـبه شـده   این مطلب تاییدکننده معنیکه  بود1 /96از  داری بیشترمقدار معنی بود کهمعنادار  -0 /159

 .  گرفتفرضیه فرعی پنجم تحقیق مورد تایید قرار 

 .  میزان مشکالت یادگیری، رضایت زناشویی والدین، های فرزندپروریسبک، کارکردهای اجرایی ی:کلیدهای واژه
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 دهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختي ایران -1-8

 :محورهای تخصّصي

 شناختی ناشی از ویروس کروناروانپیامدهای عصب 

 زبان و تفکّر و شناخت 

 توجّه و یادگیری و حافظه 

 هیجان و شخصیّت 

 بخشیشناسی روانی و توانآسیب 

 ارزیابی و درمان 

 اعتیاد 

 ورزش 

 های اجتماعیرفتارهای پرخطر و آسیب، رفتارهای خشونتی 

 نسیهای جها و انحرافاختالل 

 نورو مارکتینگ 

 فرهنگ و هنر، اخالق 

 1400بهمن ماه سال  29و  28، 27تاریخ برگزاری: 

 /ir. iran-https://npaوب سایت: 

 بالیني کودك و نوجوان شناسيرواندومین همایش ملي  -2-8

 همایش: محورهای

 ینی کودکان و نوجوانانبال شناسیروانپردازی در نقـد و نظریه 

 تحلیل و تشخیص بالینی اختالالت کودکان و نوجوانان، ارزیابی 

  کودکان و نوجوانان درمانیروانرویکردهای نوین به مشاوره و 

 بهزیستی و ارتقای سالمت در کودکان و نوجوانان، پیشگیری 

 مداخالت مذهبی و معنوی در اختالالت کودکان و نوجوانان 

 ینی کودکان و نوجوانان در دوران کرونابال شناسیروان 

 شناختی کودکان و نوجوانانخانواده و مشکالت روان 

 روانی کودکان و نوجوانان شناسیآسیب 

 1401مهر  10 تاریخ برگزاری:

 وب سایت:                           
                  http://www. cpcauma2. ir/ 

 ایراني شناختيروانهای اخبار همایش -8
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 1400زمستان ایران:  شناسیوانرخبرنامه الکترونیکی انجمن  پنجاه و هفتمین

 و علوم تربیتي شناسيرواننگری در آیندهملي  کنفرانسدومین  -3-8
 کنفرانس: محورهای

 :شناسيروان

 شناسیروانآینده 

 شناسیروان در پژوهیآینده 

 بالینی شناسیروان 

 عمومی شناسیروان 

 تربیتی شناسیروان 

 و  . . . 

 تربیتي: علوم

 تربیتی علوم آینده 

 تربیتی معلو در پژوهیآینده 

 اسالمی تربیت و تعلیم 

 و آموزشی ریزیبرنامه  . . . 

 1401 خرداد 12 تاریخ برگزاری:

 وب سایت:

http://www. femconf. ir/ 
 

  ایران خانواده شناسيروان علمي انجمن ملي کنگره سومین -4-8
 کنگره: محورهای

 بخشش 

 عدالت و انصاف 

 متقابل تراماح 

 /فهمی دیدگاه همدلی 

 /پذیری مسئولیت تعهد 

 وفاداری 

 صداقت 

 مدارا 

 عاطفی پیوندهای و صمیمیت 

 /و سپاسگزاری قدردانی  . . . 

 1400 اسفندماه 20 الی18  :برگزاری تاریخ

 /air/f. https://fpaicong وب سایت:                        

http://www.femconf.ir/
https://fpaicong.ir/fa/
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 علوم ورزشي و تربیت بدني، شناسيروان، ي علوم تربیتيالمللبیناولین کنفرانس  -5-8
 

نی با همکاری موسسه دبعلوم ورزش و تربیت، شناسیروان، ی علوم تربیتیالمللبیناولین کنفرانس 

ه های علوم تربیتی و تربیت بدنی بمرکز علمی تقدیس و دانشکده، آموزش عالی ادیب مازندران

. شودمی برگزار مازندران ادیب عالی آموزش موسسه در 1400 اسفند 26طور ساالنه در تاریخ 

دف اصلی برگزاری کنفرانس ایجاد فضای تبادل اطالعات و ارائه آخرین دستاوردها در محورهای ه

 :باشدمحورهای اصلی کنفرانس به شرح ذیل می. باشدکنفرانس می

 علوم تربیتی 

 شناسیروان 

  ورزشیعلوم 

 بدنیتربیت 

 1400 اسفند 26 تاریخ برگزاری:

 وب سایت:

                   http://confep. ir / 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (پژوهش و درمان، شناسيسبب، تاریخچه) روابط و محیط کار، اختالالت شخصیت در جامعه -1-9
 

 وِرا سُنجا ماس مؤلف:

 نادیا تحویلدار بیدرونی -تر برزو امیرپوردک مترجمین:

 آوای نور ناشر:

 معرفي کتاب:

گر شخصیت آن فرد است که از وی نه تنها هویتی بیان، سبک تفکر و رفتار خاص هر فرد

شخصیت . کننده استبلکه در نحوه سازگاری او با محیط تعیین، سازدمتمایز و یکتا می

 و محیط با تطبیق در ناپذیریانعطاف (تربیت-یعتطب) منشی و سرشتی دالیل به دتوانمی

جمین ویرایش تشخیصی و آماری اختالالت پن در. شود موجب را ناسازگارانه رفتار و تفکر زمینه

ده اختالل شخصیتی متفاوت اما در یک ، (APA)ی آمریکاپزشکروانانجمن  (DSM-5)روانی

الگوهای ناسازگارِمرتبط با شخصیت  این. طبقه به نام اختالالت شخصیت را معرفی کرده است

پایدار و غیرقابل انعطاف در تجارب ، نافذ، فراگیر، گردندکه به نوجوانی یا اوایل بزرگسالی برمی

 های جدیدتابکمعرفي  -9
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 1400زمستان ایران:  شناسیوانرخبرنامه الکترونیکی انجمن  پنجاه و هفتمین

 به، اختالالت این به مبتال افراد.  درونی و رفتار بیرونی قابل مشاهده و ردیابی اند که به طرز آشکاری با انتظارات فرهنگی فرد تفاوت دارد

شدید و ناهمخوان با ، سطحی هایهیجان و عواطف، تعارض حل در ناکارآمدی، زاتنش رفتار، هاموقعیت از اشتباه تفسیر و برداشت هتج

 مخاطراتی با ایجاد تعامل و ارتباط موثر در اجتماع و محیط شغلی، ورزیدر روابط بین فردی مانند ظرفیت عشق، هاموقعیت بروز آن

 . هستند مواجه

 فردی بر اساسوابط بینرمحیط شغلی و ، مشخصات و نحوه رفتار و تعامل با این افراد در اجتماع، اب حاضر عالوه بر این که ماهیتکت  

لوم تخصصان عمتر و اتخاذ تدابیر اثربخش برای شناخت دقیق، جهت کسب بینش. های پژوهشی را تدارک دیده استجدیدترین یافته

نی که ها و نهادها و تمام کسامدیران سازمان، کارشناسان امور استخدامی، پرستارانروان، مددکاران اجتماعی، نمشاورا، بالینگران، رفتاری

 . است نموده فراهم را مناسبی بستر ،با این افراد در تعامل هستند

 

  خانواده ساحل آرامش -2-9

 زمانیفهیمه صادقی مؤلف:

  فردعصمت توکلی ویراستار:

 دتآوای سعا ناشر:

 

 معرفي کتاب:

 در آن بدیلبی نقش و تعامل و تکامل، عشق کانون عنوانهب خانواده اهمیت به توجه با

 ابعاد از موضوع این به حاضر کتاب، مادی و معنوی جامعه تعالی و پیشرفت، پویایی، نشاط

 و روانی سالمت و اجتماع در که تاثیری و آن بدیلبی کارکردهای به و پرداخته مختلف

 علمی نظریات به گذرا و اجمالی بررسی همچنین با. است نموده اشاره، دارد افراد زیستیبه

 هایچالش و ایرانی هایخانواده هایویژگی به نگاهی، حوزه این در دینی و روانشناختی و

 ضمن جانبه همه و علمی تدابیر تخاذا با تربیتی اندرکارانها و خصوصا دستتا خانواده است آن بر خانواده تحوالت سیر ذکر با و اشتهد آن

 رسانند یاری هاخانواده انسجام و کارآمدی افزایش به، مدبرانه دوراندیشی و علمی نگاه و موجود اقتضائات و شرایط انطباق با هاسنت حفظ

 مداراخالق و متمدن جامعه برای ایمحرکه قوه، ارزشمند نهاد این بیشتر شناخت با، پیرامونی در مسائل وتهدیدات شناسیآسیبتا ضمن 

 . باشد مردمان آحاد برای آرامشی ساحل و گشته
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 راهنمای رفتاردرماني دیالکتیکي افراد افسرده و مضطرب -3-9

 توماس مارانویسنده: 

 فرشکوه ابوطالبی با همکاری دکتر حسین کاویانمترجم: 

 1400جوانه رشد/ چاپ اول/انتشارات: 

 معرفي کتاب:

برای فرد مبتال به . تاردرمانی دیالکتیکی همانند درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش استروش رف

نخستین گام این است که بپذیرد مشکلی ، های روانیافسردگی و اضطراب آمیخته با سایر آزردگی

از این گذشته به توانمندی خویش برای حل . دارد که باید با یاری و پیگیری خودش حل شود

د بر سستی توانمیدر این صورت . کرده و با آن به صورت واقع بینانه روبه رو شودمشکل اعتماد 

از رفتارهای اجتنابی و فرار از مشکل پرهیز ، ناشی از افسردگی و ترس ناشی از اضطراب غلبه کرده

 . کند
ز راهبردهای متعددی یادیار نیز اقسمت یادیار تقسیم و هر  9به « راهنمای رفتاردرمانی دیالکتیکی افراد افسرده و مضطرب»کتاب 

شتر رک هر چه بیا برای درروشن و قابل فهم گردیده و راه ، های گوناگونهر یک از یادیارها نیز به نوبه خود با مثال. تشکیل شده است

، انههای منظم و جداگدولهایی فراهم آورده که در جتمرین، نویسنده برای استفاده از راهبردهای ارائه شده. خواننده هموار کرده است

 . روش پیگیری هر کدام را با مثال بیان کرده است
 بازگشت به صفحه اول

 

 
 

 

   

 

 «معاصر شناسيروان نشریه»شماره دو فصلنامه  هشتمینبیست و  -1-10

ی زیر هامقاله معاصر شناسيروانشماره دو فصلنامه نشریه  هشتمیندر بیست و 

 :به چاپ رسیده است

 بر اضطراب جانیه یالقا ریتأث:یلیتحص جاناتیو ه یبار شناخت یهینظر نیب وندیپ ،

 یپرستار انیدانشجو یریادگیو  یبار شناخت

 یفردنیب تیبا حساس انیدر دانشجو جانیه یشناخت میتنظ یراهبردها مرخین 

 نییباال و پا

 به سوءمصرف مواد  شیدر گرا یانداز زمان و فشار همرنگچشم، ینقش خودکارآمد

 انیدر دانشجو دنیکش گاریو س

 استرس  یهااضطراب و نشانه، یزندگ تیفیبر ک بدبکینوروف یمداخله ریتاث

 گرنیمبتال به م مارانیب

 و سرعت پردازش در کودکان  یکار یو حافظه بر حافظهآموزش تطابق توجه  ریتأث

 های منتشرشدهمجله-10
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 افتهیبقا یسرطان

 یساختار ی: مدل معادلهتیشخص کیتار یگانهعواطف و صفات سه، خرد و منش 

 یخراف یو باورها یمرض یهانشانه، یمسند مهارگر 

 یزندگ یهاهارتخالل آموزش م از کودکان مبتال به سرطان یخشم مادران دارا تیریو مد یدواریام شیافزا 

 

 «شناسيرواني المللبین نشریه»شماره دو فصلنامه  هشتمینبیست و  -2-10

 شناسيروانالمللي شماره دو فصلنامه نشریه بین هشتمیندر بیست و 

 های زیر به چاپ رسیده است:مقاله

 Model of Social Well-being Based on Horizontal and 

Vertical Individualism-Collectivism: Intermediary Role of 

Social Problem-Solving 

 A Comparison of the Enneagram Personality Triads based 

on SCL_90 Patterns in Nurses 

 Comparing Cognitive Performance, Mood and Emotion 

Regulation in Firefighters with and without PTSD 

 The Effect of Strengths-based Psychological Climate on 

Job Well-Being, Positive Affect and Life Satisfaction with 

Mediating Role of Strengths Use 

 The Causal Relationship between Mental Strength and 

Mindfulness with Marital Satisfaction through Parental 

Stress 

 Developing a Structural Model to Predict the Attitude 

towards Infidelity based on Media Consumption and 

Mediators of Inefficient Attitudes, Marital Conflicts, and Sexual Satisfaction 

 The Mediating Role of Psychological Mindfulness in the Relationship between Psychological 

Capital and Psychological Well-being 

 A Critical Approach to the Construct-Related Validity of Assessment Centers: A Study of the 

Assessment Center of the National Iranian Oil Company 
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 «شناسيرواندانش نشریه »دو فصلنامه شماره  چهاردهمین -3-10

 شناسيروان دانشنشریه دوفصلنامه علمي ـ ترویجي شماره  چهاردهمیندر  

 ی زیر به چاپ رسیده است:هامقاله
  سخن سردبیر / خانواده پایدار 

 آوری در ایام قرنطینه کرونا تاب 

  خودکشی در نوجوانان 

 به حیوانی بنیادین هایسلول پیوند(و تولد هوش برتر شناسی هوش ترکیبی آسیب 

 نی( انسا پایه هایسلول

 های کم وسوسه کارانه در موقعیتباور به دشواری درستکاری / رفتار فریب 

 ترس از ارزیابی )مثبت و منفی( در اختالل اضطراب اجتماعی 

 خودشیفته خجالتی 

 طالق متقاضی در زوجین زدگیدل 

 ایران در شناختیروان تحقیقات بر مروری: مداخالت درمانی در خیانت زناشویی 

  لیس(پهای پزشکی و نیروهای کارکنان فوریت، پاسخ دهندگان اولیه درگیر در بحران ها )آتش نشانانبهداشت روانی     
 

 «شناختيروان پژوهشهاینشریه »شماره دو فصلنامه  پنجمینچهل و  -4-10

زیر به  مطالب شناختيروان پژوهشهایشماره دو فصلنامه نشریه  پنجمیندر چهل و  

 :چاپ رسیده است

 روان فردی و سالمتبین بین وابستگیِ ۀایتمندی از نیازهای روانی بنیادین در رابطنقش رض 
 یجانیه یِمیخودتنظ گرِیانجینقش م و مشارکت تحصیلی: یلیتحص یِآورتاب نمیا ۀرابط 
 های درمانی بر کاهش اضطراب امتحانفراتحلیل اثربخشی مداخله 
 اسنادهای ارتباطی زنان متقاضی طالق و اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل پریشانی 
 پریشانی و  آوریِهیجانی بر تاب درمانیِطرحواره تنظیم هیجان به روش ۀاثربخشی برنام

 دارای فرزند دچار اختالل درخودماندگی توانمندی مادرانِ
 نگرانی از و پرخوریاختالل بر  مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانیگروه اثربخشی 

 الیان به اختالل پرخوریمبتدر  تصویربدنی
 ی بالینيهاپژوهشهای کوتاه از گزارش

 توانند برای بیماران مفید باشندجلسات اولیۀ درمان و مداخالت کوتاه مدت می

ـ رفتاری و درمان دارویی ضد افسردگی در پیشگیری از عود افسردگی  اثر ترکیب درمان شناختی 

 گزارش و خبر

 معرفي کتاب و مجله

 هااطّالعیه
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 «شناختيمطالعات روان»شصت و سومین شماره فصلنامه  -5-10

 «شناختيمطالعات روان»پژوهشي  ـ علميشماره فصلنامه  در شصت و سومین

 :زیر به چاپ رسیده است مطالب

 پاداش و قربانی شدن با بدشکلی ، یابی رابطه بین سیستم بازداری رفتاریمدل

 آموزانناختی بین فردی در دانشهای شی تحریفانجیمبدن با توجه به نقش 

  تناسب مدل جایگزین اختالالت شخصیت نسخه پنجم راهنمای آماری و

 منشپذیر و بزرگتشخیصی اختالالت روانی با خودشیفتگی آسیب

 هایشدت دارای دانشجویان روانی شناسیآسیب نیمرخ مقایسه و شناسایی 

 نوموفوبیا مختلف

 طیف اختالالت با پژوهش حوزه معیارهای اساس بر هیجانی اختالالت ارتباط 

 هاگزارشی خود اعتبار و روایی :DSM5 براساس نوروتیک

 شناختی پذیریانعطاف و تنهایی احساس بر شفقت بر مبتنی درمان اثربخشی 

 سالمند مردان

 شناختی پردازش واسطۀ به نوجوانان سلوک اختالل تبیین در ناایمن دلبستگی و کودکی آزار نقش 

 تنیروان شکایات بروز و کودکی دورۀ زایآسیب رویدادهای بین رابطه در کودک دکارآمدیخو نقش 

 بهنجار و بهبودیافته افراد، کانابیس مصرف اختالل بیماران در اجرایی کارکردهای 

 وب سایت مجله: 

https://psychstudies.alzahra.ac.ir/ 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 عرض تسلیت خدمت سرکار خانم دکتر فرشته موتابي -1-11

 گردیمهمه از اوییم و به سوی او باز می

 ایران در شناسیروان رئیس محترم انجمننایب، حاصل شد که مادر گرامی سرکار خانم دکتر فرشته موتابی با کمال تاسف و تاثر اطالع

ی برا، ت گفتهجمند تسلیایران مصیبت وارده را خدمت این همکار ار شناسیروانمدیره انجمن  هیئت. به دیار باقی شتافتند، دوره هشتم

 . دباری داردشان آرزوی صبر و برایشان و خانواده گرامی

 

 

 هاها و تسلیتتبریک -11
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را در پیشبرد های انجمن برداشته و ما ی فعالیتتوانند گامی مؤثر در ادامهاعضای انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می

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

 

 وع ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنیدبرای شر

 ایران شناسيروانفرم عضویت در انجمن 

 ایران شناسيروانشرایط و تسهیالت عضویت در انجمن  -12
 

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXB8r3FMZEiEgUhXamA2SZUQG9uvdOrF5dEmM5O5yZ6RQz9g/viewform
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 لطفا برای تمدید عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

 ایران شناسيروانفرم تمدید عضویت در انجمن 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2IHOTzCZQHZM5S_wpwUH1WlnmBe7AkTgJE5ZZP87XJZWT_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
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  نشوید از مرورگر کروم )آخرین نسخه( استفاده نمائید مواجهبرای اینکه در فرآیند ثبت نام با مشکل . 

ر انجمن، شامل ، عالوه بر سایر امتیازات عضویت د1386ی انجمن، از ابتدای سال مدیرههیئت ی است: مطابق مصوبه شایان ذکر*

ی ی همهبرا «های روانشناختیپژوهش»و « شناسی معاصرروان»ی های آموزشی، حق عضویت شامل اشتراک مجلهتخفیف در کارگاه

 اند. و یا تمـدید عضویت نموده باشد که حق عضویت خود را پرداختاعضایی می

های ژوهشپ»و « شناسي معاصرروان»به مجله ٔگرفت،ٔاعضای انجمن با رمز عبوری که در اختیار آنها قرار خواهدتمامي    

سترسي صورت الکترونیک، دایران به شناسيروانانجمن « شناسيروانالمللي بین» هو اعضای پیوسته به مجل« روانشناختي

 اشت.خواهند د

 یادآوری 

اعضای . قدام کنندساله است و الزم است اعضاء نسبت به تمدید عضویت خود به موقع اایران یک شناسیروانعضویت در انجمن  -1

جویی در هزینه پست درصد و صرفه 20درصد و 10با عضویت دو ساله و سه ساله از تخفیف ، ایران شناسیروانمحترم انجمن 

ول دوره طویت در تغییر نوع عض، گرددینکه در هر دوره عضویت صرفا یک کارت برای اعضا صادر مینظر به ا. برخوردار شوید

سب حلطفا ، یابدمقطع تحصیلی شما ارتقاء می، سال آینده لذا خواهشمندیم چنانچه طی یک سال یا دو. پذیر نیستامکان

 را انتخاب سه ساله توانید عضویتلی تغییری ندارد میچنانچه مدرک تحصی. به عضویت یکساله یا دوساله اقدام نمایید، مورد

 . نمایید

طالعات اه اصالح تلفن و یا ایمیل دارند خواهشمند است سریعاً نسبت ب، اعضای محترم اگر تغییری در آدرس اعم از پالک -2

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

 از کشوراعضای مقیم خارج  -3

ام ت انجمن اقدریق سایتوانند از طایران می شناسیرواندانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز برای عضویت در انجمن 

 .  فرمایند

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

 یمدر تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کن

رسانی در اطالع  خوبی راجایگاه نسبتاً، ایران شناسیروانهای الکترونیکی و بازخوردهای حضوری گویای این است که خبرنامه انجمن پیام

ل شورمان تبدیکان شناسروانشناختی میان ای مؤثر در تبادل اخبار رویدادهای روانشناختی پیدا کرده است و به وسیلهرویدادهای روان

ارسال  از طریق، توانید با اظهارنظر در خصوص محتوای خبرنامهقدر و دانشجوی عزیز میاستاد گران، شما همکار گرامی. ستا شده

ها دیدگاه واشتن اخبار شتراک گذها را در اختیار دارید در به اانی که ایمیل آنشناسروانو با ارسال خبرنامه به ، مطالب و خبر به خبرنامه

ین از همچن. شد کننده در خبرنامه درج خواهدمطالب با ذکر نام فرد ارسال، بدیهی است. ان کشورمان سهیم شویدشناسروانمیان 

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

 
 

 ایران شناسيروانهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن 

رسال ایید. اگرچه نماای خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت ميی مسرت و خوشحالي است که با احساس مسئولیت علمي و حرفهمایه

ما شیي از ها را در صندوق پست الکترونیکي خود دارید ممکن است زمان و انرژی باالی حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل آنخبرنامه

مین هکوچک ارزیابي نمایید، اما مطمئن باشید  شناسيروانی علمي رشته صرف نکند، و هرچند شما تأثیر این گامتان را در توسعه

 ایران یعني شناسيروانها راهي بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن جموعه تالشم

حوزۀ  ی کمي و کیفي نیروهای تخصصي؛ و بهبود بخشیدن به امور آموزشي و پژوهشيشناسي؛ توسعهعلم روان گسترش، پیشبرد و ارتقاء

 خواهد بود.  شناسيروان

 


