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 نگاهی کوتاه به سالمت روانی و فعالیت هاي ورزشی کودکان در مدرسه
کودکان و نوجوانان فراغت بیشتري دارند تا به فعالیت هاي دلخواه خود بپردازند. به نظر می رسد که بررسی روان با شروع تابستان، 

شناختی مطلوب ترین فعالیت کودکان، یعنی ورزش و بازي، از ضرورت هاي حرفه اي روان شناسان جوان است. با وجود  انبوه شواهدي 
  ازي کودکان تاکید می کنند، این ضرورت بیشتر هم می شود.که بر همبستگی سالمت روانی با ورزش و ب

. است شده تعریف خودش ضد با عموما روانی سالمت  که بینیم کنیم، می توجه شود می روانی  سالمت از که متفاوتی هاي تعریف به اگر
 روانی صورت، سالمت همین به بدي! نبودن یعنی  خوبی ؛ یا"نباشد  روشنی آن در  که حالتی یعنی تاریکی": بگوید کسی که این مثل
 صفت فردي اگر که است آن روانی سالمت از تعریف گونه این از منظور. است شده تعریف. . . و اضطراب، ترس، افسردگی فقدان با عمدتا

 به نوجوانان و کودکان درممکن است  که است  اي اضطراب پدیده. دارد را روانی سالمت هاي مؤلفه از یکی باشد، حداقل نداشته اضطرابی
 صبحانه است مدرسه، ممکن  به رسیدن دیر اضطراب از ها صبح که اید کرده برخورد  با نوجوانانی احتماال شما. شود  مشاهده  فراوانی

 اید کرده درك خوبی اید، به داشته چنین این فرزندي  خودتان اگر. نخوابند خوبی به را قبل شب است ممکن شرایط از برخی در نخورند، یا
 . چیست "صفتی اضطراب" از منظور که

 منظور. است تر نزدیک روانی سالمت  به دیگر گام باشد، یک نداشته  افسردگی فردي اگر. داد ادامه  هم دیگري صورت به توان می را تعریف
 به دارد  امکان که است روانی عارضهء یک بلکهدهد،  می رخ انسان براي اندوهبار اتفاق  یک از پس که نیست  در این جا حالتی افسردگی از

 متعددي افسردهء آموزان دانش با خود اي حرفه زندگی طول در من. بگذارد اثر فرد  زندگی تغییردهنده، بر زننده، و پایدار، آسیب طرزي
 . اید شده ها آن ناامیدي و رمقی، نفس، بی به اعتماد ضعف  متوجه اید، احتماال شده رو روبه آموزان دانش این با هم شما اگر. ام کرده برخورد
 او به بتوان تا باشد داشته باید فرد که شود می اشاره هایی صفت یا حالت به تر شود، کم می روانی سالمت از که هایی تعریف در متأسفانه

 . کنیم می ذکر مدرسه در ورزش با را ها آن ارتباط و بریم می نام را ها صفت این از برخی نوشتار این در ما. گفت سالم
 همه از "شادي"و   است "خوشبینی"دیگر  صفت. است  آن واجد معقولی حد در سالم فرد که هایی است صفت از اعتماد به نفس یکی

 را ها آن چهرهء. کنید بچه هاي ناشاد مقایسه با بچه هاي شاد را ذهنتان در لطفا. است شده پرداخته آن  به همه از تر کم که است تر مهم
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 و بینند می را رخدادها آور خنده و لطیف هاي جنبه خندند، چگونه می چگونه شاد کودکان که کنید مرور ذهنتان در و بیاورید خاطر به
 مقایسه را ها آن. دهند می تغییر مطلوبی نحو به را خود اطراف فضاي  چگونه و هستند پرانرژي چقدر کنند، می تعریف دوستانشان  براي
 . کنند می شکایت  اوضاع از دائما که مأیوس و غمگین کودکان با کنید
 شخص در را مفیدي  هاي حالت و شود ترکیب دیگر سادهء هیجانات با تواند می که  است ساده هیجان یک شناسی روان دید زاویه از شادي
 شادي و حرکت با فعالیت، توام و بازي اصوال. کند بازي والیبال بتواند غمگین انسان یک که کنم تصور توانم نمی حتی من. کند ایجاد
 ندارد،  باشد؟ امکان هم غمگین حال عین در و کند حرکت موزون طور به و شدت و سرعت به فردي که کنید تصور توانید می شما آیا. است

  بازي و حرکت که هایی را تصور کنیدبچه   عمومی چهرهء بتوانید اکنون شاید مقدمه این با. همراه است حرکت با شادي اصوال چرا؟ چون
 کنند.  می آن صرف را خود وقت از زیادي  بخش دارند و  دوست را فعالیت و
 قصد بلکه شود کند، صحبت می اشاره  گروه دو این عصبی فرایندهاي به عمدتا که نظري زیربناي این نیست که دربارهء قصد جا این در

 هاي تعریف روانی سالمت. باشد هویدا  شاگردان چهرهء از باید روانی سالمت. فضاي مدرسه است روانی کودکان در سالمت  به اشاره فقط
 آن به توان می مقاله این در و دارد وجود ها تعریف  این همهء در که آنچه. نیست سخن نخست این درخور ها آن پیچیدگی  که دارد زیادي
 در را یکدیگر وي اصلی احساسات و است منسجم شخصیتش. دارد هماهنگ و یکپارچه شخصیت سالم انسان که است کرد این اشاره
 در. است زندگی در وي  بردن پیش خدمت در اش روانی انرژي تمام که گفت توان می. کنند می تقویت هماهنگ و متحد هاي هدف جهت
. هویداست فرد چهرهء از شادي و آرامش این و شود می تولید شادي و ندارد، آرامش وجود درونی تعارض و کشمکش که وضعیتی چنین
 آموزانی دانش با سالم هستند روانی نظر از که را  آموزانی دانش بین باشید، می توانید تفاوت مجرب کافی اندازهء به اگر که  جاست این در
 . دهید مواجهند، تشخیص روانی  مشکالت با که

مربوط می شود، به سالمت  بدنی تربیت درس به که هایی فعالیت مدرسه، خصوصا  هاي فعالیت که است نکته این این نوشتار بر اصلی تأکید
  به مدرسه که است؛ بنابراین، کمکی فرد خانوادهء  متوجه روانی سالمت اصلی مسؤولیت که نکنیم روانی کودکان کمک می کند. فراموش

 "اندك"آید،  می میان  به کیفی مقوالت بحث وقتی حال این شود؛ با می محسوب  کمک حد در کند، فقط می آموزان دانش روانی سالمت
 . باشد زیاد خیلی است ممکن
گفت،  توان می خالصه طور به. گیرد قرار بدنی تربیت معلم رفتار تأثیر تحت است  ممکن زندگی رویدادهاي به نسبت شاگرد تفکر شیوهء

 به را زندگی به خود رویکرد تدریج به است دانند، ممکن می  مسابقات در خود هدف ترین مهم را نتیجه به رسیدن که "مدار-برد"مربیان 
 که کرد فراموش نباید شود، اما تمام فرد سود به زندگی شرایط از برخی در مداري -برد که است ممکن هرچند. کنند تلقین آموزان دانش
 ممکن "مدار-تکلیف"بنابراین، مربیان . است استوار. . . و فداکاري، محبتشناسی،  برکمک، همکاري، وظیفه زمین روي زندگی اساس
 . کنند تربیت بهتري  شاگردان است
تحت  مؤثرند، نیز فرد روانی  سالمت در همگی که. . . مداري، و گروه، همکاري، هدف  به نفس، تعلق به نفس، اعتماد عزت مانند هایی پدیده
 آنان که است این  شاگردان نفس به اعتماد افزودن براي ها راه  ترین مطمئن و ترین سریع از یکی اصوال. گیرند می قرار مدرسه محیط تاثیر
 . دهیم بدنی شرکت کنترل شده تربیت  هاي فعالیت در را

مناسب،   تشخیص خاطر به فرد که وقتی. می شود  تقویت مدرسه است، در فرد اصلی شخصیت گفته می شود جنبهء که نیز نفس عزت
 و داده تشخیص وي در دیگران که کرد خواهد مشاهده خود در را شود، ارزشی می تشویق مهارت مناسب  اجراي مناسب، و بینی پیش
 عزّت روانی سالمت عامل  ترین اساسی که است شده گفته بارها. است مربوط ارزش همین به مستقیما نفس عزّت. اند ستوده را آن حتی
 نفس عزّت  بررسی به را خود نامهء پایان که تکمیلی  تحصیالت هاي دوره دانشجویان از زیادي تعداد گذشته دههء در. است نفس
عزّت نفس دانش آموزان به طریقی با فعالیت ورزشی آنان مرتبط  که رسیدند نتیجه این  بودند، به داده اختصاص ورزشکار آموزان دانش
 است. 
 این از گروه در مؤثر فعالیت  حساسیت. است مؤثر روانی سالمت نظر از آموزان دانش  اغلب براي نیز گروه در مؤثر فعالیت و گروه به تعلق
 و کوچه مانند غیرآموزشی محیط هاي خطرزاي موجود در عوامل تأثیر شود، تحت انجام معلم نظر زیر و  مدرسه در اگر که است زیاد نظر

 با موظف اند افراد شده و تشریح  معلم وسیله به گروه در فرد هر می شود، نقش هدایت معلّم نظر تحتتیم،  یا گروه. بود نخواهد  خیابان
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 اجتماع وارد عمال شاگرد  که آن از پیش "آموزي نقش"ترتیب،  این به. بازي کنند صورت بهترین به را خود نقش تا کنند تالش قوا تمام
 . کرد خواهد کمک  آینده در شاگرد روانی سالمت به نهایتا امر این. شد خواهد  تمرین مدرسه شود، در
ایجاد می کنند،  تري گسترده و تر معقول اجتماعی دارند، روابط بهتري شخصیت کنند، رشد می ورزش که اند، کسانی داده نشان مطالعات

 فراغتشان به از است، و تر بیش  شغلشان از رضایتشاندارند،  بهتري شناسانهء زیبایی و خلّاق است، رفتار بیشتر ها آن نوعدوستانهء رفتار
 نیست؟ بهتر روانی سالمت نشانگر ها تفاوت این آیا. کنند می استفاده تري مطلوب و تر معقول نحو

  
  

  
  

  

  

  1393 تابستان ایران در شناسیانجمن روان هايسمپوزیوم - 1-2
  است:زیر به شرح  1393سال  تابستان هايسمپوزیوم ي برنامه

شناسی ورزش به سرپرستی آقاي دکتر ، سمپوزیوم گروه تخصصی روانصبح 8:30ساعت  1393 شهریور ماه 13پنجشنبه 
  "کدهاي اخالقی و چهارچوب فعالیت ها –جایگاه  –شناسی ورزش: صالحیت ها روان"محمد کاظم واعظ موسوي با عنوان 

 تماس حاصل فرمایند 88785266از عالقمندان دعوت می شود براي ثبت نام با شماره 
 است. خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان پردیس، بوستان سئول، خانه ریاضیاتمحل برگزاري سمپوزیوم 

  الزم به ذکر است:
  هزار تومان است. وپنج ریال، معادل بیست 250.000هزینه شرکت در سمپوزیوم  - 1
  شناسی ایران صادر خواهد شد. توسط انجمن روان گواهی شرکتکنندگان براي شرکت - 2
بانک تجارت، شعبه دانشگاه شهید بهشتی  342060641نسبت به واریز مبلغ به شماره حساب  ، الزم استجهت شرکت در سمپوزیوم - 3

شناسی ایران ) به نام انجمن روان1911بانک صادرات، شعبه مقدس اردبیلی (کد  0102699310002ره حساب ) و یا به شما3420(کد 
  اقدام نمایید و پس از پرداخت، نام و شماره فیش خود را به دفتر انجمن اطالع دهید.

  همراه داشتن فیش در روز سمپوزیوم الزامی است. - 4
 

  1393در سال ایران  شناسیانجمن روان تابستان هاي آموزشی کارگاه - 2- 2
هر  بهايشود.  که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می ایران شناسیروانانجمن  تابستان هاي آموزشی فهرست کارگاه
براي ده درصد تومان در نظر گرفته شده است که ر هزا100، شود یم، به جز موارد استثنایی که جداگانه ذکر ساعته  8 کارگاه آموزشی

در نظر گرفته شده است. مدت زمان برگزاري روزانه  براي دانشجویان تخفیفده درصد هم ایران، و  شناسیرواناعضاي انجمن 
ایران  شناسیروانمحل انجمن  ،هاي آموزشینفر است. مکان برگزاري کارگاه 20ساعت و ظرفیت هر کارگاه آموزشی 8هر کارگاه آموزشی 

براي کسب  است. 4، واحد 20پالك نرسیده به خیابان آفریقا، خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، بلوار اسفندیار، تهران، واقع در 
 .سایت انجمن مراجعه نماییدبه وب هااطالع از ظرفیت کارگاهو همچنین هاي آموزشی کارگاه و اخبار جدید تراطالعات بیش

 
  نمی شود. برگزاري آن دقت فرمایید زیرا در صورت انصراف هزینه ثبت نام کارگاه برگشت دادهلطفا در انتخاب کارگاه و زمان 

 
  

 شناسی ایرانهاي آموزشی انجمن روانها و کارگاهسمپوزیوم -2
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  1393تابستان  شناسی ایرانانجمن روان کارگاه هاي آموزشی
  

شرایط شرکت در 
 کارگاه

 

 تاریخ برگزاري

 
  مدرس

 
 

 عنوان کارگاه آموزشی
 تخصص

مدرك 
 علمی

  نام و نا م
  خانوادگی

 برگزارشد

دو شنبه، سه 
شنبه، چهارشنبه 
 و پنجشنبه

2،3،4 

تیر  5و    

شناسیروان  دکتري 

دکتر 
منصوره 
 السادات
 صادقی

مهارت هاي پیشگیري از آسیب و 
ارتقاء روابط زوجین: آموزش 
  هاي قبل و بعد از ازدواج

  

 برگزارشد

 چهارشنبه

 و
 پنجشنبه

یرت 12و 11  

دکتر پروانه  دکتري روانشناسی
 محمدخانی

درمان شناختی رفتاري زوجی با 
  تاکید بر مشکالت جنسی زنان

 برگزارشد

 چهارشنبه

 و

 پنجشنبه
تیر 19و  18  

 

 روانشناسی
دکتر حسن  دکتري بالینی

 حمیدپور

  اصول و مبانی
 ر فتار درمانی شناختی
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دانشجوي کارشناسی 
ارشد روانشناسی و 
 مشاوره به باال

 - ----- 
% تخفیف براي 10

% براي 10دانشجویان و 
 اعضاي انجمن

دوشنبه و سه 
 24و  23شنبه 

 تیر ماه
  8:30از ساعت  

12:30تا   

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

دکتر کارینه 
 طهماسیان

درمان شناختی رفتاري وسواس 
  کودکان

  توجه توجه
شناخت درمانی کودکان و درمان 

شناختی رفتاري اضطراب 
کودکان پیش نیاز این کارگاه 

 است

" 
 چهارشنبه

مرداد 1  
 

روانشناسی 
دکتر الدن  دکتري بالینی

 فتی
شناختی رفتاري  مداخالت 

  مشکالت عزت نفس

" 
 پنجشنبه

مرداد 2  
 

روانشناسی 
دکتر الدن  دکتري بالینی

 فتی
درمان  شناختی رفتاري اختالل 

  شخصیت خود شیفته

" 

مرداد 5و  4  
  8:30از ساعت  

12:30تا   
 

 
روانشناسی 

 بالینی
 

دکتر کارینه  دکتري
  قصه درمانی طهماسیان

" 

شنبه ، یکشنبه و 
 دوشنبه

  13و  12، 11
 مرداد

 
 
 

روانشناسی 
 بالینی

دکتر عبداله  دکتري
 امیدي

درمان و پیشگیري از عود اعتیاد 
  مبتنی بر پذیرش و تعهد

" 
 سه شنبه

مرداد 14  

روانشناسی 
دکتر حمید  دکتري سالمت

  خودکشیمداخله در بحران  پورشریفی
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دانشجوي کارشناسی 
ارشد روانشناسی و 
 مشاوره به باال

% تخفیف براي 10
% براي 10دانشجویان و 

 اعضاي انجمن

 15چهارشنبه 
 مرداد

روانشناسی 
دکتر پریوش  دکتري مشاوره

  مشاوره پیش از ازدواج وکیلی

" 
مرداد 16  

 

 
روانشناسی 

 بالینی
 

دکتر کارینه  دکتري
  بازي درمانی طهماسیان

" 
 شنبه

مرداد 18  

روانشناسی 
دکتر حمید  دکتري سالمت

  مصاحبه انگیزشی پورشریفی

" 

دوشنبه ،سه 
شنبه و 

20،21چهارشنبه   

مرداد 22و   

روانشناسی 
دکتر حسن  دکتري بالینی

 حمیدپور
 طرحواره درمانی

  

 27دوشنبه   "
 مرداد

شناسی روان
کودکان 
 استثنایی

دکتر فریده  دکتري
  مداخله زود هنگام ترابی میالنی

مرداد 30و  29 "  دکتري روان شناسی 

دکتر 
منصوره 
 السادات
 صادقی

اجرا، نمره گذاري و تفسیر تست 
  هاي تخصصی حوزه زوجین

  )و... RBI( نئو، کتل، 
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دانشجوي کارشناسی 
ارشد روانشناسی و 

 مشاوره به باال
- - - - - - 

% تخفیف براي 10
% براي 10دانشجویان و 

 اعضاي انجمن

 سه شنبه،
 و چهارشنبه

شنبهپنج  

شهریور 6و  5و4  

دکتر پروانه  دکتري روانشناسی
 محمدخانی

رمان شناختی رفتاري اختالالت د
 اضطرابی

به توضیحات توجه 
 فرمایید

 
این کارگاه تخفیف 

 ندارد

 شنبه ، دوشنبه

 و

 چهار شنبه
 12و  10،  8

 شهریور

روانشناسی 
 دکتري تربیتی

 دکتر
علی اکبر 

 سیف

  3و  2، 1رفتاردرمانی 
* 

  

دانشجوي کارشناسی 
ارشد روانشناسی و 

 مشاوره به باال
- - - - - - 

% تخفیف براي 10
% براي 10دانشجویان و 

 اعضاي انجمن

شهریور 15شنبه   
روانشناسی 

دکتر مجید  دکتري بالینی
  مقابله با خیانت هاي زناشویی محمود علیلو

یکشنبه ،دوشنبه  "
شهریور 17و  16  

روانشناسی 
دکتر مجید  دکتري بالینی

 محمود علیلو
شناختی رفتاري جامع  درمان

  اختالل وسواسی اجباري

شهریور 22 "  
روانشناسی 

 بالینی
 

 دکتري
 

دکتر کارینه 
 طهماسیان

 فرزند پروري اختالالت
  اضطرابی کودکان
  توجه توجه

شناخت درمانی کودکان و درمان 
شناختی رفتاري اضطراب 

نیاز این کارگاه کودکان پیش 
  است
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 )( این کتاب ها در انجمن نیز موجود می باشد      کتاب هاي معرفی شده را تهیه ، مطالعه و همراه داشته باشید. *
  نشر دوران                               ویرایش سوم      تغییر رفتار و رفتاردرمانی ( نظریه و روش ها)   - 1 
  نشر دوران             ترجمه دکتر علی اکبر سیف        درمان و روش حل مسئله تالیف نزو و دزوریال  - 2

  
  

 
 

 
  
  شناسی ایرانپنجمین کنگره انجمن روان-٣-١ 

شناسی مایه مسرت است به استحضار برسانیم که مقدمات برگزاري پنجمین کنگره انجمن روان
ایران فراهم شده است و تا چند روز دیگر، سایت کنگره، در آدرسی که روي پوستر کنگره نیز درج 

آماده دریافت چکیده مقاالت کنگره    www.congress.iranpa.orgشده است، یعنی آدرس
خواهد بود. اطالعات دقیق از جمله پیام دبیر علمی و محورهاي کنگره به زودي در سایت کنگره 

ود این است که محور کلی درج خواهد شد. تنها اطالعات مهم که اکنون می توان مطرح نم
و اینکه مهلت  "شناسی پلی به سوي انسان و جامعه سالمروان"پنجمین کنگره عبارت است از : 

به امید برگزاري  دریافت چکیده مقاالت، پایان آبان ماه سال جاري در نظر گرفته شده است. 
  شناسی ایران.شناسی و انجمن رواناي در شان جامعه علمی روانکنگره

 

  پیام دبیر علمی کنگره
برگزار خواهد شد. این کنگره در حالی  1394پنجمین کنگرة انجمن روان شناسی ایران در روزهاي پانزدهم تا هفدهم  اردیبهشت ماه 

قیقاً برگزار خواهد شد که نقشِ خطیر انجمن در ارتقاء علم و حرفۀ روان شناسی در ایران بیش از پیش بارز و پراهمیت به نظر می رسد. د
دو دهه از تاسیس و تجدید حیات انجمن روان شناسی ایران توسط بزرگانی چون زنده یادان دکتر شاملو و دکتر براهنی می گذرد. در این 
بیست سال، محدودیت ها و کمبودهاي جدي آموزشی و پژوهشی تا حد قابل توجهی برطرف شده ولی روان شناسی در ایران همچنان 

رصۀ بین المللی است. متخصصینِ توانمند روان شناس که در فضاي دانشگاهی ایران تربیت یافته اند، باید بتوانند تشنۀ عرض اندام در ع
ان یافته ها و تجارب برخاسته از جامعۀ در حال تحول و رشد ایران را در اختیار جهانیان قرار دهند و این امر با اتحاد و همکاري پژوهشگر

ق خوا   هد پذیرفت. و محققین ایرانی تحقّ
مانند چهار کنگرة قبل، امیدواریم پنجمین کنگرة انجمن روان شناسی ایران نیزگام هاي ارزشمندي در راه ارتقاء روان شناسی بردارد. این 
هدف از طریق آگاهی متخصصین، اساتید، دانشجویان و دست اندرکاران از فعالیت هاي پژوهشی و تخصصی یکدیگر امکان پذیر است. 

ریم تا بتوانیم موضع و موقعیت علمی و حرفه اي خود را نقد و ارزیابی و مسیر حرکت را به سوي آینده شناسایی و مشخص کنیم. امیدوا
 تمام چالش ها و فرضت ها و پویایی جامعۀ ایران ما را بر آن داشته تا با به دست داشتن ابزار و حربۀ ارزشمندي به نام  علم روان شناسی

اي حفظ و ارتقاء جامعه اي سالم و انسان مدار را کنکاش کنیم. بدین منظور، عنوان پنجمین کنگرة روان شناسی ایران راه هاي ممکن بر

" 
و چهارشنبه   

و   26شنبه پنج
شهریور 27  

نورولوژیست 
دکتر حسن  دکتري و روانپزشک

 عشایري
  3و  1،2نوروسایکولوژي 

  (مبانی، ارزیابی و آزمایش)

 ایرانشناسی هاي انجمن رواناخبار و اطالعیه -3

http://www.congress.iranpa.org
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لی به سوي انسان و جامعۀ سالم"را  برگزیدیم تا پیامی روشن با تاکید بر اهمیت مثبت اندیشی در روان شناسی و گام  "روان شناسی: پ
  روانی باشد.نهادن به سوي سالمت و بهزیستی 

  شهریار شهیدي
    1393تیر ماه 

در نشریه دانش  هاي علمی و در عین حال کاربرديشناسی ایران به ارسال مقالهدعوت اعضاي انجمن روان -3- 2
  شناسیروان

شد، لذا براي چاپ شناسی ایران داده شناسی به انجمن روانهمانگونه که در خبرنامه قبلی به اطالع رسید مجوز انتشار نشریه دانش روان
این مجله، نیازمند مقاله هاي کاربردي و در عین حال علمی هستیم. چنانچه مایل به همکاري با این مجله هستید براساس راهنماي 

  نویسندگان اقدام به نوشتن و ارسال مقاله بفرمایید.
اي کرد که مخاطبان آن  بتوانند عموماً نشریه شناسی ایران پس از چاپ و نشر چندین مجله تخصصی، اقدام به اخذ مجوزانجمن روان

شناس هاي شبه علمی، تصوراتی از روانشناس باشند. ضرورت این کار از آنجا شکل گرفت که به دلیل وجود برخی از نشریهافراد غیر روان
ها از سوي افرادي هدایت و نشریهشناسی در ذهن مردم شکل گرفته است که با واقعیت هاي علمی  فاصله زیادي دارد. اغلب این و روان

ها را به جایی رسانده که مجبورند خودشان را با شناسی ندارند یا این که غم نان آنشوند که یا تحصیالت دانشگاهی روانسرپرستی می
  پسند برخی مخاطبان هماهنگ سازند.گیر و آسانذائقه سهل

شناسی گشا باشد و از سوي دیگر از چهارچوپ دانش روز روانو کاربردي و گرهاي که بتواند از یک سدانیم که چاپ نشریهبه خوبی می
  فرسایی است.فاصله زیادي نگیرد، کار بسیار سخت و طاقت

) در این observer) با چاپ نشریه (APSشناسی آمریکا () و جامعه روانMonitor) با چاپ نشریه (APAشناسی آمریکا (انجمن روان
  د.انراه گام برداشته

هاي شناس) گامشناسی در ذهن افراد غیر روانبینانه از علم رواندهی به تصویري واقعامید داریم ما هم بتوانیم در این مسیر (شکل
شناسی کشور نیاز داریم. از شما دعوت می کنیم تا همانگونه مؤثري برداریم. براي این کار به کمک اعضاي محترم انجمن و جامعه روان

هاي علمی و در بار نیز در این راه یاریگر انجمن باشید. کمک شما به انجمنتان فرستادن مقالهاید؛ اینال به انجمن یاري رساندهکه تا به ح
  عین حال کاربردي خواهد بود.

 
 راهنماي نویسندگان مقاله

v هشگران)، درجه علمی، مرتبه هاي زیر تایپ ونام، نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (پژومقاالت باید طبق دستورالعمل
) در صفحۀ اول مقاله قید شود و از طریق E.Mailدانشگاهی، نشانی پستی محل کار، تلفن و پست الکترونیک (

  ارسال گردد. به مجله  danesheravan@gmail.comآدرس

 . عنوان: مختصر و متناسب با محتوا1
  باشند. برخوردار وعلمی دقیق نظري مبانی از باید هامقاله .2
  . تا جاي ممکن از ذکر اصطالحات تخصصی خودداري کنید. یا اینکه اصطالحات را توضیح بدهید.3
  توانند تألیفی باشند.ها می. مقاله4
  ستاده شود و ثانیاً مقاله کاربردي باشد.براي نشریه فر اي باشند به شرط اینکه اوالً اصل مقالهتوانند ترجمهها می. مقاله5
  شناسانه ي مخاطب از زندگی کمک کند.. سعی کنید تا جاي ممکن مقاله کاربردي باشد و یا به درك روان6
  صفحه بیشتر نشود. 8- 7ها از حدود . مقاله7
  . اگر مقاله ترجمه باشد بهتر است خالصه شود.8
  تواند به عنوان مقاله فرستاده شود.میشناسان اثرگذار نیز . مصاحبه با روان9

mailto:danesheravan@gmail.com
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  تواند به عنوان مقاله فرستاده شود.شناسان اثرگذار نیز می. سرگذشت زندگی روان10
  تواند به عنوان مقاله فرستاده شود..ترجمه یک فصل از یک کتاب نیز می11
  تواند به عنوان مقاله پذیرفته شود.تورم و...) نیز میهاي اجتماعی (مثل رقابت در کنکور، رانندگی، شهرنشینی، . تحلیل علمی پدیده12
- ها: توضیحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مؤلفانی که ذکر نامشان در منابع ضرورت ندارد، پایین هر صفحه با شماره. پانویس13

  هاي مجزا براي هر صفحه
  به شرح زیر تنظیم شوند: APAابق ضوابط ها استفاده شده است مط. مراجع: مراجعی که در متن مقاله از آن14

 نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام  نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره، صفحه -مقاله
 نشر، ناشر نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل -کتاب (تألیف)

نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار متن اصلی، عنوان کتاب، نام و نام  - کتاب (ترجمه)
 خانوادگی مترجم یا مترجمان، سال ترجمه، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر

  (ها) به صورت اختصاري نوشته شود.، نام خانوادگی به طور کامل و نام APAتوجه: در مراجع فارسی، مطابق الگوي 
  تایپ شده باشد. )A4، صفحه 5/1، فاصله خطوط 12، (خط نازنین، اندازه wordاي افزار رایانه، نرم2007. مقاله با نسخه 15
  شناسی در رد، اصالح و ویرایش مقاله آزاد است.. دانش روان16
  آن است. . مسئولیت محتواي علمی مقاله با نویسنده یا نویسندگان17
  . مقاالت پس از وصول و پذیرش مسترد نخواهد شد.18
  ها نیست.. ترتیب تقدم و تأخر چاپ مقاالت بر حسب موضوع است و دلیل برتري آن19
 . از ارسال همزمان مقاله به نشریات دیگر خودداري شود.20
 
  ایران:آخرین اخبار شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه - 3- 3

   هاي آموزشی شعبه کرمانشاهکارگاهعنوان 
• Lisrelدو روز مقدماتی و دو روز پیشرفته 

• spss 
 استرس و راه هاي مقابله با آن •

 خالقیت •

 تدوین مقاله علمی و پژوهشی به زبان فارسی •

• MMPI  دکتر صادقیآقاي توسط 

 دکتر صادقیآقاي مصاحبه بالینی توسط  •

  تشخیص ناتوانی یادگیري •

 گردد.ها متعاقبا اعالم میکارگاهاطالعات مربوط به 
  

  1393شناسی ایران شعبه کرمانشاه در سال گزارش عملکرد سه ماهه بهار انجمن روان
شناسی کودکان استثنایی ایران در غرب کشور از سوي انجمن روان شناسی کودکان استثناییانجمن علمی روانشعبه مجوز تاسیس  - 1

   المی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه.به مرکزیت دانشگاه آزاد اس ایران
 شناسی کودکان استثنایی ایران شعبه کرمانشاهاعضاي شوراي اجرایی انجمن علمی روان

  دکتر سعید خردمنديآقاي  )1
 دکتر کیوان کاکابرائیآقاي  )2
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 دکتر علی ارجمندنیاآقاي  )3
 آزاده قدیمی خانم  )4
 دکتر حمزه احمدیانآقاي  )5
 دکتر جلیل فتح آباديآقاي  )6
شناسی کرمانشاه از طرف ریاست محترم دانشگاه مترمربع  جهت فعالیت هاي شعبه انجمن روان 10اختصاص دادن یک اتاق به متراژ   - 2

   علوم و تحقیقات کرمانشاه بصورت کامل تجهیز شد.
اسالمی واحد علوم وتحقیقات شناسی ایران شعبه کرمانشاه با دانشگاه آزاد عقد قراداد تفاهم نامه همکاري مشترك بین انجمن روان  - 3

کرمانشاه.که این قرارداد به امضاء آقایان دکتر آرش باباخانیان معاون پژوهش دانشگاه، دکتر مختار عارفی خزانه دار شعبه و روح اله 
  جمشید پور معاون مالی دانشگاه. 

داشت هاي سراسر استان به مناسب گرامیدانشگاه و مشاوره شناسیبرگزاري اولین جلسه گردهمایی و هم اندیشی اساتید حوزه روان   - 4
  در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه. 1393اردیبهشت ماه  11هفته معلم در روز یکشنبه 

 سخنرانی دکتر سعید خردمندي ریاست محترم واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه  -
 سخنرانی اعضاي شوراي اجرایی  -
 بین اساتید ودانشجویان و همچنین نیاز سنجی واعالم آمادگی اساتید براي تشکیل کارگاه  ارائه فرم نظر سنجی -
 تعیین بررسی طرح ها برنامه و چالش هاي پیش رو انجمن  -
 مراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهاي ویژه سمینارها، همایش ها وتصمیم گیري در باره  -
 انتخاب رابطین و نماینده دانشجویان دانشگاه هاي استان به منظور تعامل و ایجاد پل ارتباطی موثربا شعبه.  -
  تشکراز اساتید حاظر در جلسه با تقدیم لوح تقدیر وهدایا  -
به نام  2200001097564 شماره حسابحساب مشترك با حق امضاء آقایان دکتر کیوان کاکابرائی و دکتر مختار عارفی به افتتاح  - 5

  ) جهت انجام امور مالی صورت  گرفت.  5701شناسی شعبه کرمانشاه نزد بانک ملی شعبه مرکزي کرمانشاه (کد شعبه انجمن روان
نفر به  200صورت گرفت. و حدودا  1393در اردیبهشت ماه دانشجویان و اساتید  اعالم فراخوان جهت عضویت و تمدید عضویتاولین  -6

  شناسی ایران نائل شده اند.وانعضویت انجمن ر
با همکاري بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و  1393خرداد ماه  2تفریحی  یک روزه  در تاریخ جمعه –برگزاري اردوي روانشناختی  - 7

  تحقیقات کرمانشاه برگزار گردید. 
 کارگاه ارتباط موثر توسط دکتر حسن امیري -
- انجام شد. بازدید براي دانشجویان عضو انجمن روان 1393خرداد ماه  4و  3سپهر در تاریخهاي بازدید دو روزه از مرکز  توانبخشی   - 8

  شناسی رایگان بود.
در سالن آمفی تئاتر دانشگاه  1393خرداد 4در تاریخ  شناسی مرضی و تحولیاولین جلسه سخنرانی تحت عنوان گستره کنونی روان - 9

  از دانشجویان ارشد برگزار شد. نفر 50علوم وتحقیقات کرمانشاه با حضور 
مقاله پس از داوري و طی انجام  10مقاله ارسالی به دو فصلنامه علمی پژوهشی خانواده و کودکان استثنایی، تعداد  75از بین  -10

نامه در بهمن به چاپ می رسد. فراخوان ارسال مقاله به دو فصل  1393اصالحات و نظرات داوران تایید شده اند که در آواخر خردادماه 
  .انتشار یافت 1392ماه 
خرداد با حضور  18روز یکشنبه  10در ساعت  1393در سال  شناسی ایران شعبه کرمانشاهسومین جلسه هئیت مدیره انجمن روان -11

  تمامی اعضا به منظور بررسی برنامه ها و پیگیري آن برگزار گردید.
یوان کاکابرائی، کامران یزدانبخش، مختار عارفی، حسن امیري، خیراهللا صادقی و خانم در این جلسه کلیه هئیت مدیره شعبه آقایان دکترک

  آزاده قدیمی و جناب آقایان دکتر محسن گل محمدیان و نبی بستان که با شعبه همکاري مستمر دارند حضور داشتند.
 تا آخر خرداد برنامه ریزي شود. 93مقرر شد در مورد برگزاري کارگاه هاي تابستان  -
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بر روي سایت شعبه و دانشگاه علوم و تحقیقات قرار گیرد. تا با  93مقرر شد جدول پیشنهادي برگزاري کارگاه براي تابستان  -
 .توجه به اعالم نیاز دانشجو کارگاه برگزار گردد

م اعظم نمایندگان دانشگاه هاي سطح استان  که  آقاي سید مجتبی احمدي نماینده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، خان -
سروري نماینده دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه، خانم مریم کرمی نماینده دانشگاه پیام نورکرمانشاه و خانم خدیجه رضایی نماینده 

شناسی دانشگاه هاي رازي معرفی شدند، و احکامی از طرف جناب آقاي دکتر کیوان کاکابرائی جهت ارائه به مدیر گروه روان دانشگاه
 جهت برقراري ارتباط موثرتر وشناسایی شعبه کرمانشاه صادر شد.مزبور 

 .صورت گیرد  93خرداد  19مقرر شد جلسه ي توجیهی براي نمایندگان دانشگاه در روز دوشنبه  -
شناسی برگزار مقرر شد با ادارت سطح استان مکاتباتی صورت گیرد که براي کارکنان جلسات و نشست هاي در حوزه روان -

 .گردد
 شد در مرداد ماه یکسري سمینارهاي جهت ارائه عموم مردم  بصورت ماهانه یا هفتگی انجام گردد. مقرر -
شناسی عضو و غیر مقرر شد براي اعالم نیاز دانشجویان یک سري فرم نظر سنجی درزمینه کارگاه ها بین دانشجویان رشته روان -

 عضو دانشگاه هاي سطح استان توزیع گردد.
، جهت برقراري ارتباط موثرتر با دانشجویان و و رابطین دانگشاه هاي  سطح استانري جلسه با نمایندگان صدور احکام و برگزا -

 شعبه.
 اختصاص دادن پانل پیامک جهت اطالع رسانی از برنامه هاي شعبه فعال گردد. -
  گردد.جهت تعامل هئیت مدیره شعبه کرمانشاه جلسه برگزار  11و همچنین مقرر شد دوشنبه هر ماه ساعت  -

تا  3ساعت 1393خرداد ماه  19جلسه توجیهی نمایندگان دانشگاه ها با حضور آقاي دکتر نبی بستان و خانم آزاده قدیمی در تاریخ  -12
نماینده  آقاي سید مجتبی احمدي نماینده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، خانم اعظم سروري نماینده دانشگاه آزاد  4عصر با حضورهر  4

احد کرمانشاه، خانم مریم کرمی نماینده دانشگاه پیام نورکرمانشاه و خانم خدیجه رضایی نماینده دانشگاه رازي دفتر مشاوره اسالمی و
  برگزار شد.دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه 

   
  1393در سال  اصفهانشناسی ایران شعبه گزارش عملکرد سه ماهه بهار انجمن روان

  شناسی ایران شعبه استان اصفهان.با حضور جمع کثیري از اعضاء انجمن روان 26/1/93تاریخ دیدار نوروزي در  برگزاري - 1
  شناسی ایران شعبه استان اصفهان توسط دکتر لیال اسماعیلی.ه گزارش مالی انجمن روانئمجمع عمومی نوبت دوم و ارابرگزاري  - 2
با حضور هیأت  26/1/1393براي دومین دوره در تاریخ  شناسی ایران در استان اصفهانروانی انجمن یانتخابات شوراي اجرا برگزاري - 3 

   .ناظر و اعضاي انجمن
 . بر این2/2/1393شناسی ایران شعبه استان اصفهان در تاریخ انتخاب سمت ها و مسئولیت هاي اعضاي هیئت مدیره انجمن روان - 4

رئیس شعبه، دبیر و مسئول امور مالی) از بین اعضاي اصلی و داوطلبان کمیته هاي شعبه (شامل اساس داوطلبان مسئولیت هاي اصلی
  شامل مسئول کمیته ثبت نام، کمیته آموزش و پژوهش و کمیته دانشجویی از بین اعضاي اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند.

- توسط انجمن روان» درمانهاي موثر بر افسردگی« انعنو  برگزاري سخنرانی با حضور جناب آقاي دکتر امیر هوشنگ مهریار تحت - 5
در  24/2/1393 در تاریخ شناسی معنویت و شادي دانشگاه اصفهانقطب علمی روانبا همکاري  شعبه استان اصفهان و -شناسی ایران

  اصفهان. دانشگاه شناسیفارابی دانشکده روانتاالر 
  شعبه استان اصفهان. ایران شناسیعضویت در انجمن روان جهتثبت نام از اعضاي جدید  -6
 و دعوت از اساتید مجرب جهت برگزاري کارگاه ها. و دوره هاي آموزشی ها برنامه ریزي کارگاه - 7

 شناسی ایران در استان اصفهانانتخابات شوراي اجرایی انجمن روان
 .برگزار گردید 26/1/1393ه در تاریخ شناسی ایران در استان اصفهان براي دومین دورانتخابات شوراي اجرایی انجمن روان

  :اعضاي شوراي اجرایی به شرح ذیل انتخاب شدند
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 "رئیس شوراي اجرایی شعبه   "آقاي دکتر ابوالقاسم نوري  )1

  "دبیر     "               آقاي دکتر امیر قمرانی  )2
  "خزانه دار       "             خانم دکتر لیال اسماعیلی )3

 "عضو اصلی    "      مصاحبیآقاي دکتر محمدرضا  )4

  "عضو اصلی    "    خانم فرزانه دباشی )5

  93بهار ایران در سه ماهه  شناسیرواني تخصصی انجمن ها گروههاي گزارش فعالیت -3- 4
  موسويدکتر محمدکاظم واعظ

  ایران شناسیروانهاي تخصصی انجمن مسئول گروه
برنامه 93سال  بهارهاي ارسال شده به هیأت مدیره انجمن، در سه ماهه گزارششناسی ایران، بر اساس هاي تخصصی انجمن روانگروه

  اند:هاي زیر را اجرا کرده
ارایه می 1393 بهار درها ها و وضعیت این گروهاي از فعالیتها، خالصههاي پرثمر مسئوالن و اعضاي این گروهبا سپاس فراوان از تالش 

  گردد:
  شناسی ورزش تخصصی روان گروه •

  شناسی ایرانشناسی ورزش انجمن روانپنجمین جلسه گروه تخصصی روان
و در مرکز آموزش به سرپرستی آقاي دکتر صادق نصري  با حضورآقایان دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوي، دکتر  21/11/92در تاریخ

و با موضوع: تصمیم گیري  متشرعی، خانم الهام محموديصادق نصري، دکتر خسرو حمزه، محمد هادي هادیزاده، عباس شکري، ابراهیم 
  :شناسی برگزار گردید که مشروحات مذاکره به شرح ذیل استدر خصوص برگزاري سمپوزیوم و کارگاه در انجمن روان

 
  مشروح مذاکرات:

سپس در این جلسه ابتدا آقاي متشرعی  سرفصل ها و عناوین کارگاههایی که در سایر کشور ها برگزار میشود را به اعضا معرفی کردند و 
  از بین آن عناوین موارد ذیل براي برگزاري کارگاه و سمپوزیوم پیشنهاد شد:

 کارگاه مدیریت خلق در ورزش - 1

 کارگاه زمان بندي تمرین ذهنی - 2

 کاربرد روان شناسی ورزش در توانبخشی از آسیب هاي ورزشیکارگاه  - 3

 سمپوزیوم پایبندي به ورزش - 4

راهبرد هاي عملی جستجو و شیوه هاي دسترسی به پایگاه هاي اطالعات "همچنین آقاي متشرعی اعالم آمادگی کردند که کارگاه 
  برگزار نمایند. را "علمی، ژورنال ها وهمایش هاي معتبر جهانی در حوزه روان شناسی ورزشی

  مقرر شد زمان بندي کارگاه ها با هماهنگی خانم صندوقدار صورت پذیرد.
  شناسی ایرانشناسی ورزش انجمن روانجلسه گروه تخصصی روان ششمین
و در مرکز آموزش به سرپرستی آقاي دکتر صادق نصري  با حضورآقایان دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوي، دکتر  10/2/93 در تاریخ

تصمیم  و با موضوع: ، ابراهیم متشرعی، خانم الهام محمودي وحید نخعی مقدمصادق نصري، دکتر خسرو حمزه، محمد هادي هادیزاده، 
  :برگزار گردید که مشروحات مذاکره به شرح ذیل است شناسیانجمن روان گیري در خصوص برگزاري سمپوزیوم و کارگاه در
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  :مشروح مذاکرات
سمپوزیوم با  3. مقرر شد که  پرداختند برگزاري سمپوزیوم در انجمن روانشناسی کلیه اعضا به بحث و تبادل نظر دربارهدر این جلسه 

تغییر نام یافته و تحت عنوان   "پایبندي به ورزش"و  "روانشناسی ورزش معلولین"،  "بایدها و نبایدها در روانشناسی ورزش"عناوین 
کاربرد روانشناسی براي ورزش و  "در شهریور ماه،  "روانشناسی ورزشی: صالحیت ها، جایگاه ها، کدهاي اخالقی و چارچوب فعالیت ها "

برگزار گردد. همچنین مقرر  93در دي ماه  "ورزشی و فعالیت بدنیجنبه هاي روانشناختی تداوم "در آبان ماه و  "فعالیت بدنی معلوالن
توسط دکتر حمزه و برگزاري  "1روانشناسی کاربردي در ورزش قهرمانی"شد که کارگاه هاي تعیین شده در جلسه قبل و تکرار کارگاه 

راهبرد "مچنین براي برگزاري کارگاه توسط دکتر صبحی قراملکی نیز  پیگیري شود. ه "کارگاه روشهاي مدیریت خشم در ورزشکاران"
هاي عملی جستجو و شیوه هاي دسترسی به پایگاه هاي اطالعات علمی، ژورنال ها وهمایش هاي معتبر جهانی در حوزه روان شناسی 

اي دکتر توسط آقاي متشرعی با انجمن صحبت شود که این کارگاه با همکاري دانشگاه تهران برگزار گردد. در پایان جلسه آق "ورزشی
واعظ موسوي درخواست کمیته پارالمپیک را در خصوص برگزاري کالس آموزشی براي ورزشکاران اعزامی به مسابقات پارالمپیک آسیایی 

  و تدبیرشان در این خصوص را به اعضا اعالم کردند.
 

  تشکیل گروه تخصصی کودکان استثنائی
  ل گردید که اسامی اعضاي گروه به شرح ذیل است:فروردین تشکی 18در تاریخ  گروه تخصصی کودکان استثنائی

  اعضاي اصلی
  دکتر فریده ترابی میالنی(رئیس شورا)خانم 
  مهدیه مهدویانخانم 
  منیره عزیزيخانم 
  نازي مشایخیخانم 
  سهیال خاکزادخانم 

  اعضا علی البدل
  دکتر اعظم فتاحیخانم 
  بتول اخوي رادخانم 

  بحراننتیجه انتخابات کمیته مداخله در 
که نتیجه انتخابات به  حمدکاظم واعظ موسوي برگزار گردیدبا حضور آقاي دکتر م 29/3/93در تاریخ  انتخابات کمیته مداخله در بحران

  شرح ذیل است:
  اعضاي اصلی

  دکتر امیر عسگري(رئیس شورا)آقاي 
  دکتر یداله دمیرچیآقاي 

  آقاي دکتر نبی بستان
  مینا نظري کمالخانم 
  ملکیفریده خانم 

  اعضاي علی البدل
  زهره نوريخانم 
  لعلآزیتا دریايخانم 
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  برگزار کرد 1393در تابستان شناسی سالمت گروه تخصصی روان  - 3- 5
 "شناسی سالمت درایران: وضعیت موجود، فرصت ها و چالش هاروان "با عنوان  دکتر حمید پورشریفیی آقاي سخنران

پایان سخنرانی عضو گیري براي  در سئول، خانه ریاضیات برگزار گردید و همچنیندر بوستان  8:30ساعت  1393تیرماه  5در تاریخ  
  .شدانجام  شناسی سالمت نیزگروه تخصصی روان

  
 

  
  

شناسی و فه و بازنگري در تغییر دروس روانمشاوره ایران نسبت به وقانجمن و ایران شناسی انجمن روانمشترك  درخواست  - 1-4
   مشاوره

به  شناسی و مشاورهمشاوره ایران نسبت به وقفه و بازنگري در تغییر دروس روانانجمن و ایران شناسی انجمن روانمشترك  درخواست 
  علوم ، تحقیقات و فناوري معاون محترم وزیر

  

  میلی منفردجناب آقاي دکتر 
  معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري

  

  با سالم و احترام
نسبت به  "شناسی شوراي تحول و ارتقاي علوم انسانیکارگروه روان "همانطوري که استحضار دارید کارگروهی تحت عنوان         
چه در این تغییرات وجوه مثبت و  کارشناسی اقدام نموده است. اگرشناسی و مشاوره  در سطح ریزي براي تغییر دروس رشته روانبرنامه

اي را روز سودمندي هم دیده می شود ولی به این تغییرات انتقادهاي جدي نیز وارد است. اطالع حاصل شده است که این کارگروه، جلسه
اد مدعوین؛ فرصت کار کارشناسی دقیق در این جلسه رسد با توجه به تعداد زینماید. به نظر میخردادماه جاري برگزار می 28چهارشنبه 

نظرات   اي براي اجراي این برنامه باشد، و با توجه به اینکه ازاز آنجا که ممکن است بخشی از این جلسه، مقدمه فراهم نخواهد شد. 
شناسی و ن تشکل هاي علمی روانشناسی ایران و انجمن مشاوره ایران، به عنوان وسیع تریهاي علمی نظیر انجمن روانتخصصی انجمن

گیري الزم به عمل نیامده است. لهذا پیشنهاد می شود وقفه اي در اجراي این برنامه به وجود آید تا با بهره گیري از مشاوره کشور، بهره
شناسی ایران ن روانشناسی و مشاوره کشور، این تغییرات از دقت و کفایت کافی برخوردار شود. انجمهمه ظرفیت هاي جامعه علمی روان

هاي بازنگري هاي دوره کارشناسی و تدوین شاخصتر در سرفصلو انجمن مشاوره ایران، آمادگی خود را براي تامل و بازنگري دقیق
  کنند. هاي تحصیالت تکمیلی اعالم میدروس و گرایش

  دکتر شیوا دولت آبادي
  شناسی ایرانرئیس انجمن روان

  دکتر شکوه نوابی نژاد
  رئیس انجمن مشاوره ایران 

 

  
   شناسی و مشاورهشناسی ایران براي ضرورت وقفه در تغییرات دروس رواندالیل انجمن روان -4- 2

و مشاوره کشور می رساند، به دنبال نامه   شناسیشناسی ایران و دیگر اعضاي محترم جامعه روان به استحضار اعضاي محترم انجمن روان
خردادماه  24شناسی ایران و انجمن مشاوره ایران به معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به تاریخ  روانمشترك انجمن 

شناسی و مشاوره، ضروري بود که دالیل این درخواست به تفصیل بیان سال جاري، مبنی بر پیشنهاد وقفه در اعمال تغییرات دروس روان
وسط انجمن تهیه شده و به امضاي ریاست محترم انجمن رسیده است که امید می رود مورد عنایت شود. بر این اساس نامه زیر ت

مسئولین محترم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري و نیز مورد توجه اعضاي محترم جامعه روانشناسی و مشاوره به ویژه مدیران محترم 
  .شناسی و مشاوره کشور قرار گیردگروه هاي روان

  

 شناسیي روانهاي خبري حرفهاخبار و گزارش -4
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 دکتر میلی منفرد جناب آقاي
  معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  با سالم و احترام
شناسی ایران و انجمن مشاوره ایران، مبنی بر ضرورت وقفه در اجراي تغییرات در دروس روان ي مشترك انجمن روانپیرو نامه        

گردید، بدین وسیله جزئیات نقطه نظرات و نقدهاي انجمن روان شناسی خردادماه سال جاري تقدیم حضرتعالی  24شناسی که به تاریخ 
تقدیم حضور می شود. هرچند انجمن قبل از نامه مشترك با انجمن مشاوره ایران نیز در این خصوص طی  ایران در این خصوص

  )1اظهارنظر نموده بود (پیوست شماره  30/6/1392مورخ  11542/74 نامه
تا کنون بدون بازنگري باقی مانده بود، امري الزم، ضروري  1364می سازي رشته ي روان شناسی که از سالبازنگري، غنی سازي و بو

هم از نظر  "کارگروه روان شناسی شوراي تحول و ارتقاء علوم انسانی"و قابل ستایش است. اما نقدهاي جدي بر طرح انجام شده توسط 
کند که عملیاتی شدن این بینی میاست. بر همین اساس انجمن روان شناسی ایران پیشفرایند بازنگري و هم از منظر محتواي آن وارد 

ناپذیري ها، بدون تامل و بازنگري در آن توسط همه ي ظرفیت هاي علمی روان شناسی کشور، زیان و ضرر جبرانطرح در سطح دانشگاه
ها خواهد داشت، که برخی از خدمت رسانی به مردم و سازمان براي رشته ي روان شناسی به عنوان یک علم داشته و پیامدهاي منفی در

  رسد.ها به شرح زیر به استحضار عالی میآن
  نقدهاي فرایندي -الف

  کشور روان شناسی در موجود علمی هايظرفیت از استفاده  حدود و بررسی فرایند شروع چگونگی - 1
(مجله فصل تحول، شماره  "طرح نهایی، حاصلِ اجماعی فراگیر ... بود" هک اندکرده مطرح روان شناسی، در تحول کارگروه محترم رئیس

براي فهم اجماع اجازه بدهید ببینیم چه تعریفی از جامعه ي روان شناسیکشور و اجماع این جامعه داریم. شاید بتوان  ).60، صفحه 8و  7
هاي علمی روان شناسی کشور و ر کشور، انجمنهاي روان شناسیدانشگاه هاي سراسگفت جامعه ي روان شناسی کشور شامل گروه

- باشد. اگر این تعریف را بپذیریم و انجمن روان شناسی ایران، به عنوان وسیعسازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوري اسالمی می
رح است که از نظرات کند!! نادیده بگیریم، این سوال مطترین تشکل روان شناسی کشور را به این عنوان که نکند سهم خواهی می

کدامیک از دیگر اعضاي جامعه ي روان شناسی کشور، در فرایند امر رسماً نظرخواهی شده است. البته در نشست هایی، نتایج کار به 
ي سازي هاهاي روان شناسی در تصمیمتوان گفت گروههاي روان شناسی ارایه شده است که دیگر ربطی به فرایند ندارد. در واقع میگروه

توان گفت که این طرح توسط گروه خاصی از روان شناسان اند. در مجموع میها مواجه شدهکارگروه نقشی نداشته، بلکه با این تصمیم
گیري از همه ي ظرفیت هاي علمی رشته، نشان از نوعی تهیه شده است که نمونه واقعی جامعه ي روان شناسی نیستند و عدم بهره

  ر انجام این طرح دارد.یکسونگري و شتاب زدگی د
  گیري از کار کارشناسی دقیق و فرایند علمیبهره عدم - 2

نگري نگري، بیش از علمینظران به اتمام رسیده است که رنگ و بوي شخصیطرح، پشت درهاي بسته و به دور از چشمان تیزبین صاحب
شان با سی جناب آقاي دکتر فتحی است که در مصاحبهشود. شاهد این مدعا سخنان رئیس محترم کارگروه روان شنادر آن دیده می

(مجله فصل تحول، "با چراغ خاموش و با کمترین تبلیغات عمل کنید"اند: فرموده استناد به سخنان جناب آقاي دکتر حداد عادل که
  نظران صحیح است؟مند نشدن از صاحب). آیا براي انجام چنین امر خطیري حرکت چراغ خاموش و بهره61، صفحه 8و  7شماره 

  هاي مدون قانونی و علمی براي انتخاب اعضا در کارگروه روان شناسیمالك وجود عدم - 3
براي انتخاب اعضاي کارگروه، مالك هاي والیت مداري، روحیه انقالبی، اعتقاد به تحول در علوم انسانی و... در انتخاب اعضاء در نظر 

هاي رسد که مالك) ولی به نظر نمی61، صفحه 8 و 7گرفته شده است (مجله فصل تحول، شماره 
به تنهایی کافی باشند. شاید بتوان گفت بیشتر گرایش ها و سلیقه هاي  روان شناسی علم تحول و بازنگري در اعضاء انتخاب براي فوق

ها و ارگروه با چه سنجهشخصی که سمت و سوي ویژه اي دارد مالك انتخاب اعضاء بوده است. از طرفی معلوم نیست که رئیس محترم ک
  اند.شان اکتفا نمودهاند و یا اینکه صرفاً به باورهاي خود و همکارانابزاري اعضاي گروه را سنجیده
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- از مصادیق شتاب کارگروه روان شناسی در صحن شوراي عالی انقالب فرهنگی مصوبات قانونی مراحل طی و تصویب بررسی، عدم - 4
ع بیشتر به مصاحبه جناب آقاي دکتر الهیاري، رئیس محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با مجله باشد. براي اطالزدگی طرح می

  ).56صفحه  8و  7فصل تحول مراجعه شود (مجله فصل تحول شماره 
  راهنما هاي مقدماتی وعدم توجه به ضرورت انجام مطالعه - 5

می و فراگیر، انجام مطالعات مقدماتی و راهنما یک ضرورت است. نظر به اینکه هاي جدید به برنامه هاي علبدیهی است که در تبدیل طرح
اثربخشی هر طرح از ابتدا مشخص نیست ضروري است که هر برنامه جدید ابتدا در ابعاد کوچک و در جامعه محدود اجرا شود و پیش از 

- گیرد که از این طریق نه تنها نتایج مورد بررسی قرار میاختصاص بودجه و صرف هزینه هاي مالی، پرسنلی و زمانی مورد ارزیابی قرار 
  گردد.گیرد بلکه اشکاالت طرح نیز برطرف می

مشخص نیست براي دانش آموزانی که نیاز به مشاوره هاي در دسترس دارند چه اتفاقی می افتد؟ افزون بر آن  با حذف رشته مشاوره -6
نیز نیاز است که بتوانند به مشکالت روان  روان شناسان مدرسه ه نیازهاي جامعه، بهدر کنار مشاوران مدرسه، در یک بازبینی معطوف ب

  شناختی دانش آموزان توجه کنند.
  نقدهاي محتوایی - ب
    اجتماعی در بازنگري رشته روان شناسی -عدم ارایه تعریف مشخص از تحول علوم انسانی      -1

رسد رویکرد غالب کارگروه محترم، عنوان تعریف تحول ذکر شده است، اما به نظر میسازي و ارزش مداري را به بومی سازي،غنی اگرچه
هاي روان شناسی ها بیشتر تغییر ساختار و شکل درسي روان شناسی است. به همین دلیل در حاصل کار آنحوزوي کردن رشته

می افتد توجهی نشده است؛ مثالً به بنیادهاي فیزیولوژیک و ها و آنچه در علم روان شناسی روز اتفاق شود و به محتواي برنامهمشاهده می
دانش عصب پایه در روان شناسی توجه اندك شده است و گویا هدف اصلی بیشتر اضافه کردن دروسی مانند انسان از دیدگاه اسالم، 

  شناختی در حدیث، بوده است.هاي روانهاي روان شناختی در قرآن و آموزهآشنایی با فلسفه اسالمی، روان شناسی دین، آموزه
  عدم توجه به پویایی علم روان شناسی      -2
ها در جهت رقابتی بودن و ارتقاي دانش تالش می کنند در حالی که طرح شوراي تحول در رشته روان شناسی، امروزه در جهان، دانشگاه 

ها و مدرسان نتیجه، آزادي عمل و رقابت را از دانشگاه در که است گرفته پیش در را درسی ها و محتواهايدیدگاه یکسان سازي برنامه
دانشگاه سلب می کند و مانع از پیشرفت علم می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود به جاي یکسان سازي واحدهاي درسی و محتواي 

ند به صورت متغیر و با تاکیدهایی بر ها، سیاست گذاران، تعدادي از واحدهاي درسی را به گونه اي منظور نمایند که هر دانشگاه بتواآن
  هایی که وجود دارند عناوین این دروس را تعیین نمایند.توانمندي

  دروس  تدوین در علمی اهداف بر ناکافی تاکید      -3
دف ه 20هدف از  8کارگروه تحول در روان شناسی، هدف تربیت در دوره کارشناسی را آشنایی دانشجویان با مفاهیم علمی دانسته و 

ي دروس پایه و تخصصی ي دانشگاه در ارائههاي دینی دانشجویان روان شناسی اختصاص داده است. آیا وظیفهجزئی را به تقویت بنیان
هاي دینی هاي دینی است؟ آیا اضافه کردن واحدهایی با ساختار و عنوان اسالمی و دینی، بنیاني علمی، تقویت بنیاندر یک رشته
  کند؟تقویت میدانشجویان را 

  هاي علمی در تخصیص واحدهابنیان به توجه  عدم      -4 
رسد اعضاي مبناي علمی ندارد و بیشتر به نظر می روان شناسی کارشناسی  پایه واحدهاي به دینی و اسالمی واحدهاي شدن اضافه

اند. نگاهی به واحدهاي اضافه شده شاهد این کردههاي دینی و دانش مذهبی دانشجویان اضافه کارگروه، این واحدها را براي تقویت بنیان
-آموزه هاي روان معرفت شناسی، آشنایی با فلسفه اسالمی، انسان از دیدگاه اسالم، مدعا است (روان شناسی از دیدگاه دانشمندان اسالم،

  شناختی در قرآن و حدیث و روان شناسی اخالق)
  محتوایی واحدهاي درسی: مشکل در تفکیک      -5
  مثال: رايب 

) که جزء واحدهاي عمومی است، هیچ تفاوتی با درس انسان از دیدگاه اسالم 1از نظر محتوایی درس انسان در اسالم (ردیف -الف
  ) ندارد.102(ردیف
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آن از دیدگاه دانشمندان اسالمی به عنوان یک درس جداگانه توجیهی ندارد، چرا که می توان موضوعات مربوط به  روان شناسی واحد - ب
) گنجاند. در غیر این صورت همه مکاتب در روان شناسی می توانند به 103را در واحد تاریخ و مکاتب روان شناسی و نقد آن (ردیف

  عنوان واحدهاي جداگانه آورده شوند.
  اخل دارد.) واحد عمومی تد2دروس اخالق اسالمی (ردیف با است شده اضافه پایه درسی واحد  عنوان به که شناسیمعرفت واحد -ج
) چندان منطقی به نظر نمی رسد. 120و116(ردیف  روان شناسی علم وفلسفه اسالمی فلسفه درسی واحد شدن اضافه همچنین -د

  شود این دو واحد جداگانه ادغام شوند.پیشنهاد می
ن شناسی فرهنگی، روان شناسی روان شناسی، بهتر است واحدهاي درسی از قبیل علم عصب پایه، روا علم  اخیر رشد گرفتن نظر در با - ه

  اند جزء واحدهاي پایه قرار گیرند.اعتیاد، روان شناسی سالمندي و... که در این طرح به عنوان دروس اختیاري لحاظ شده
  کند.برخی واحدهاي مشاوره که تالش شده در یک عنوان ادغام شوند مشکالتی را در تدریس و مهارت آموزي دانشجویان ایجاد می -و

توجه به عدم کارشناسی مناسب طرح تحول رشته روان شناسی و پیامدهاي جبران ناپذیر آن، انجمن روان شناسی ایران از آن مقام با 
  محترم تقاضا دارد که دستور توقف طرح را صادر نمایند.

   جایگاه آن بیشتر آشنا شوید.با این انجمن و  2در پایان انجمن مفتخر خواهد شد چنانچه حضرتعالی با توجه به پیوست شماره 
  دکتر شیوا دولت آبادي                                                                                                          
   هیات مدیره انجمن روان شناسی ایران رئیس                                                                                                 
  
  

  شناسی ایرانروانانجمن  تشکر کمیسیون انجمن هاي علمی کشور از -4- 3
در خصوص فناوري و تحقیقات  ،با وزارت علوم مکاتبات انجمن شناسی ایران به خاطرروانانجمن  کمیسیون انجمن هاي علمی کشور از 

  .درج گردیده استنامه تشکر و قدردانی کرد که تصویري از اصل  شناسیتغییر دروس روان
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  شناسان کشور در گوگل گروه الکترونیکی روان ادامه فعالیت و عضوگیري - 4- 4
اندازي شده است. اگرچه این کشور در گوگل راه شناسیروانرسانی سریع رخدادهاي شناسان ایران به منظور اطالعگروه الکترونیکی روان
ایران را در  شناسیروانهاي آموزشی انجمن ها و دورهها، سخنرانیها، اطالعات همایشرسانی اخبار، اطالعیهاطالع .گروه مستقل است

  اولویت خود قرار داده است. 
 کافیست.  شناسیروانهاي شناس بودن یا اشتغال به تحصیل در یکی از گرایشبراي عضویت در این گروه روان

دریافت اخبار حرفه و پیوستن به این گروه را دارید لطفاً مطابق راهنماي ذکر شده در لینک این گروه که در صفحه اول پرتال اگر قصد 
  آمده است اقدام فرمایید.نجمن، در کادر مطالب منتخب سایت ا

 ،شایان ذکر است
اعضایی از  و نیز؛ رسانی مطلبیدر صورت نیاز به اطالع ها و نیز شاخه دانشجویی انجمنها، شعبهمیتههاي تخصصی، کساي محترم گروهؤر

که به طور کامل ویرایش در صورتی آن را  دتواننمی، دانندشناسان کشور میشناختی را قابل عرضه به عموم روانحرفه که خبر مهم روان
  .شده و قابل انتشار باشد به ایمیل زیر ارسال نمایند

IranianPsychologists@googlegroups.com 
 
  

 

  
  

  

  تسلیت  -1-5
 همه از اوییم و به سوي او باز می گردیم

سوگوار برادر  محترم هیات مدیره،نوري، عضو  با کمال تاسف و تاثراطالع حاصل شد که استاد ارجمند، جناب آقاي دکتر ابوالقاسم
محضر این استاد ارجمند شناسی ایران انجمن روانو دست اندرکاران خبرنامه  شناسی ایرانانجمن روان ارجمندشان هستند هیات مدیره

 .و خود را در غم ایشان شریک می دانند می گویند و خانواده گرامی شان تسلیت
  

  
  

  بازگشت به صفحه اول
 

  

  »پژوهش هاي روانشناختی « )92زمستاني پیاپی ( شماره و دومین سی - 1-6
منتشر شد، مقاله هاي شناسی ایران با همکاري انجمن روان که »مجله پژوهشهاي روانشناختی «شماره دومین در سی و 

   زیر به چاپ رسیده است:
  آموزشی کنترل خشم بر ارتباط زوجینبررسی اثربخشی بسته  •
  بینی جهت گیري مذهبی دانشجویانهاي هویت در پیشنقش سبک •
هاي درسی پایه سوم راهنمایی از لحاظ توجه به تحلیل محتواي کتاب •

  ابعاد هوش هیجانی
ارتباط مقتضیات کار، راهبردهاي کنترلی اشتیاق به هدف، و مولفه ي  •

  عاطفه ي مثبت بهزیستی روانی

 تسلیت-5

 مجله هاي منتشر شده -6

mailto:IranianPsychologists@googlegroups.com
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  ربخشی درمان فراشناختی در کاهش اضطراب و اثر آن بر نگرانی و کیفیت زندگی افراد داراي اختالل اضطراب فراگیراث •
تاثیر زوج درمانی کوتاه مدت مبتنی بر خودگردانی، بر رضایت زناشویی، سازگاري زناشویی، وضعیت زناشویی، افسردگی، و  •

  اضطراب 
  یادگارهاي ماندگار  •

  پژوهش هاي بالینی گزارش هاي کوتاه از •
  گزارش و خبر، معرفی کتاب و مجله •
 شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسیواژه هاي مصوب کارگروه واژه گزینی روان •

  پژوهشی روانشناختی - هاي علمیقابل توجه مدیران مسئول، سردبیران و مدیران داخلی مجله - 6- 2
ي خبرنامه رساند،می پژوهشی روانشناختی - هاي علمیمدیران داخلی مجلهمدیران مسئول، سردبیران و وسیله به اطالع ن بدی

بدون  ،پژوهشی روانشناختی -هاي علمیانتشار مجلهایران آمادگی خود را براي انعکاس اخبار مربوط به  روانشناسیالکترونیکی انجمن 
ارسال  )iranpa@iranpa.orgبه ایمیل انجمن ( wordفایل  اطالعات در یکدارد. تنها کافیست اي اعالم میدریافت هیچ هزینه

  شود.
   

  
  
  

  شناسی ایرانپنجمین کنگره انجمن روان- 1-7
شناسی مایه مسرت است به استحضار برسانیم که مقدمات برگزاري پنجمین کنگره انجمن روان

ایران فراهم شده است و تا چند روز دیگر، سایت کنگره، در آدرسی که روي پوستر کنگره نیز درج 
آماده دریافت چکیده مقاالت کنگره    www.congress.iranpa.orgشده است، یعنی آدرس

خواهد بود. اطالعات دقیق از جمله پیام دبیر علمی و محورهاي کنگره به زودي در سایت کنگره 
درج خواهد شد. تنها اطالعات مهم که اکنون می توان مطرح نمود این است که محور کلی 

و اینکه مهلت  "عه سالمروانشناسی پلی به سوي انسان و جام"پنجمین کنگره عبارت است از : 
به امید برگزاري  دریافت چکیده مقاالت، پایان آبان ماه سال جاري در نظر گرفته شده است. 

  شناسی ایران.شناسی و انجمن روانکنگره اي در شان جامعه علمی روان
 
   اجتماعی افراد با نیازهاي ویژه - نخستین همایش ملی توانمندسازي فردي - 7- 2
می آزاد اسال به میزبانی دانشگاه 9313مهر  24و  23در » اجتماعی افراد با نیازهاي ویژه -توانمندسازي فردي« ملی نخستین همایش  

 .واحد قاینات برگزار خواهد شد
 30/5/93: تآخرین مهلت دریافت مقاال

 16/6/93اعالم نتایج: 
  مراجعه نمایید. Www.iauq.ir/hamayesh براي آشنایی با محورهاي همایش و ارسال مقاله به آدرس

  
  
  
  
  

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش هاي  -7

mailto:iranpa@iranpa.org
http://www.congress.iranpa.org
http://www.iauq.ir/hamayesh
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  هایشان خانواده  و ت حمایتی کودکان مبتال به سرطاندومین کنگره ملی خدما - 7- 3
هایشان: مداخالت  دومین کنگره ملی خدمات حمایتی کودکان مبتال به سرطان و خانواده

در مؤسسه خیریه حمایت از  1393ماه  اول و دوم آبانمددکاري اجتماعی، - روانشناختی
  کودکان مبتال به سرطان محک برگزار خواهد شد.

این کنگره با امتیاز بازآموزي مددکاري اجتماعی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و همچنین امتیاز بازآموزي از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برگزار خواهد شد. 

  محورهاي این کنگره عبارتند از:
  اي در قلمرو روانشناختی و روانپزشکی هاي بنیادي، کاربردي و توسعه ارائه پژوهش •
اي در قلمرو مددکاري اجتماعی و خدمات  هاي بنیادي، کاربردي و توسعه ارائه پژوهش •

  اجتماعی
  روانی در ارائه خدمات به کودکان مبتال به سرطان و خانواده- فرسایش شغلی •
  سالمت در قلمرو کودکان مبتال به سرطان و خانوادهشناسی پزشکی و   جامعه •
  اهمیت اخالق پزشکی در ارتقاء کیفیت خدمات درمانی •
  اجتماعی مراقبان (اعضاي خانواده) و راهکارهاي حمایتی از آنها-اهمیت مشکالت روانی •
  حمایتی- و تعامل گروهی در ارائه خدمات درمانی کارکرد •

از طریق پست  1393شود که چکیده مقاالت خود را حداکثر تا دهم مرداد ماه  عالقه مندان دعوت می از تمامی اساتید، پژوهشگران و
بایست  به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند. چکیده مقاالت ارسالی می supportiveservices@mahak-charity.orgالکترونیکی 
هاي مقدمه، هدف، روش  همچنین چکیده مقاالت باید داراي سرفصل کلمه تنظیم شوند. 400و حداکثر در  word2007افزار  درقالب نرم

  گیري و کلمات کلیدي باشد. تحقیق، بحث و نتیجه
  نشانی دبیرخانه: ابتداي بزرگراه ارتش، بلوار شهید مژدي(اوشان) بلوار محک، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک

  22484854تلفن دبیرخانه: 
  
  شناسی خانوادهکنگره ملی رواناولین  - 7- 4

 30و 29در  »شناسی خانواده گامی در ترسیم الگوي مطلوب خانوادهروان«اولین کنگره ملی 
شناسی خانواده ایران با همکاري اندیشکده خانواده به میزبانی انجمن علمی روان 1393آبان 

  کند.مرکز الگوي اسالمی ایران پیشرفت برگزار می
   1393شهریور  31 :تمقاال ارسالآخرین مهلت 

  مکان: دانشگاه شهید چمران اهواز، آمفی تاتر دانشکده علوم
شناسی خانواده ایران به نشانی جهت ثبت نام و ارسال مقاله به سایت انجمن روان

www.fpai.ir .مراجعه نمایید  
  شناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایرانروانبا امتیاز بازآموزي از سازمان نظام 

 
  شناختیهاي روانقابل توجه برگزار کنندگان سمینارها و همایش - 7- 5
 ي الکترونیکی انجمن رساند خبرنامهشناختی میهاي روانوسیله به اطالع دبیران محترم علمی و اجرایی سمینارها و همایشن بدی
دارد. تنها کافیست فایل اي اعالم میها را بدون دریافت هیچ هزینهایران آمادگی خود براي انعکاس اخبار مربوط به همایش شناسیروان

  ارسال شود. )iranpa@iranpa.org( جزئیات سمینار به ایمیل انجمن wordتصویر پوستر و نیز فایل 
  

mailto:supportiveservices@mahak-charity.org
http://www.fpai.ir
mailto:iranpa@iranpa.org
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- روانانجمن عضو  ،عبداله امیدي دکترآقاي . این شماره به معرفی پردازیمشناسان کشور میدر هر شماره از خبرنامه به معرفی یکی از روان
  اختصاص دارد. ایران شناسی

  عبداله امیدي معرفی دکتر - 1-8
شد و تحصیالت خود را تا پایان دبیرستان، در شهرهاي نجف در تهران متولد  1344دکتر عبداله امیدي در سال 

-سی رواندر دانشگاه اصفهان پذیرفته شد و دوره ي کارشنا 1366آباد و اصفهان به پایان رسانید ، وي در سال 
ه ي کنکور در با باالترین رتب 1379خاتمه داد . وي در سال  1369ي ممتاز در سال شناسی بالینی را با رتبه

وارد دوره ي کارشناسی ارشد  شناسی عمومی دانشگاه تهران پذیرفته و پس از طی یک ترماسی ارشد روانکارشن
 . وي شاگردي اساتیدي چون مرحوم آقاي دکتر براهنی وینی انستیتو روان پزشکی تهران شدشناسی بالروان

س از آن جهت گذراندن طرح . پدر دوره ي کارشناسی ارشد می داندجناب دکتر مهریار را از افتخارات خود 
- ون درهمین کسوت مشغول به خدمت میبه عضویت هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درآمده و تاکن 1374نیروي انسانی در سال 

یاري در سال به عهده داشته و منشأ خدمات عمرانی و آموزشی بس 6باشد . در این دوران سرپرستی دانشگاه پیام نور مرکز نظنز را به مدت 
شناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی وارد دوره ي دکتري تخصصی روان 1382، در سال مدت مدیریت خود بوده است

  .اندد ادامه دادهپس از فارغ التحصیلی به عنوان استادیار به فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی خو 1387گردیده و در سال 
-هاي مختلف روانمشاوره در کاشان و کار در کلینیکبا تأسیس مرکز  1370اي آموزشی و پژوهشی از سال دکتر امیدي عالوه بر فعالیته

  شناسی به روان درمانی و مشاوره اشتغال داشته و سابقه ي ویزیت هزاران مراجع را در کارنامه ي بالینی خود دارد .
ضور ذهن و پذیرش عالقه نشان داد و از آن زمان تاکنون بیشترین نسبت به موضوعات آموزشی و درمانی در حیطه ي ح 1380وي از سال 

فعالیتهاي آموزشی و درمانی خود را متمرکز براین رویکردها کرده و در محضر اساتیدي چون دکتر پروانه محمدخانی، در این مقوله ها 
عنوان مقاله در  30ر کنگره ها داشته و بیش از تخصص و مهارت باالیی کسب کرده و تاکنون سخنرانی هاي داخلی و بین المللی بسیاري د

  زمینه هاي مختلف بویژه موضوع حضور ذهن به چاپ رسانیده است . به عالوه در چاپ سه عنوان کتاب مشارکت داشته است.
اعتیاد به توسعه ي شناسی بالینی و مشارکت در راه اندازي دکتري تخصصی مطالعات اندازي دوره کارشناسی ارشد روان در حال حاضر با راه
و مسئول کمیته  شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عضو هیأت مدیرهانش ها پرداخته و مدیر گروه روانکمی و کیفی این د
  شناسی بالینی می باشد.آموزش انجمن روان

م درمان هاي رفتاري در دانشگاه برگزار کرده و شناسی تاکنون دو سمینار با عنوان موج سووانوي با همکاري اعضا گروه و اساتید برجسته ر
  شناسی و حرفه هاي وابسته توسعه دهد.نوین درمانی را در جامعه ي روان امیدوار است بتواند رویکرد هاي

  
  
  
  

براي انعکاس اخبار  را ، آمادگی خودزیرگان آموخت شناسی ایران، ضمن تبریک به دانشانجمن روان ي اندرکاران خبرنامهدست
  .دندار اعالم می هاي مرتبط و رشته شناسیروان هاي مختلفگرایشآموختگان دکتراي  دانش ي نامه پایان ي دفاع و نیز چکیده

  
 کودکان استثنائی شناسیروانآموختگان دکتري تخصصی  از دانشکیوان کاکابراییي دکتر  نامه ي پایان چکیده - 1-9

  تهران علوم تحقیقات کدهدانش
  

 شناسان ایرانیروانمعرفی -8

 چکیده پایان نامه هاي دکتري -9
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  خبر 
بررسی تحلیلی و مقایسه ویژگی هاي زیستی، " تحت عنوان 1390بهار  دکتري تخصصی خود در ي نامه پایان کاکابرایی کیوان دکتر

 به  "شناختی، شخصیتی، روانی  و اجتماعی والدین داراي بیش از یک فرزند استثنایی با والدین داراي بیش از یک فرزند عادي
کده علوم تحقیقات دانش دکتر غالمعلی افروز دکتر حیدرعلی هومنو  دکتر علیرضا مرادي آقاي ي ایشان توسط نامه پایان اند.اتمام رسانده

 هدایت شده است.  تهران
   نامه پایان ي چکیده

روانی در بین والدین داراي بیش از یک هاي زیستی، شخصیتی، اجتماعی، شناختی و  مطالعه حاضر با هدف بررسی تحلیلی و مقایسه ویژگی
رویدادي حاضر،  فرزند استثنایی و والدین داراي بیش از یک فرزند عادي در مناطق شهري و روستایی کرمانشاه انجام شد. در پژوهش پس

اي  ی ساده و چندمرحلهگیري تصادف والد داراي کودکان عادي) که به دو روش نمونه 400والد داراي کودکان استثنایی و  400والد ( 800
)؛ مقیاس چندبعدي 2007، رامستد و جان،BFI-SV)؛ نسخۀ کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت (1387انتخاب شدند و به چک لیست (افروز،

)؛ نسخۀ کوتاه مقابله با 1985)؛ فرایندهاي ارزیابی شناختی (فولکمن و الزاروس،1988، زیمت و همکاران،MSPSSحمایت اجتماعی (
، دینر و SWLSهاي بهزیستی ذهنی که شامل رضایت از زندگی ( )؛ و به مقیاس2006، کوهن و همکاران،CISS-SFزا ( تنیدگیموقعیت 

هاي  هاي حاصل از پرسشنامه داده ) است، پاسخ دادند.1988) و برنامۀ عاطفه مثبت و منفی (واتسون و کالرك تگلن،1985همکاران، 
دو، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون مورد تحلیل قرارگرفتند. شواهد حاصل از  خی، tپژوهش با استفاده از آزمون هاي 

دهد که بین متغیرهاي زیستی، شخصیتی، شناختی، روانی، اجتماعی و بهزیستی ذهنی در  بررسی روابط بین متغیرهاي پژوهش نشان می
دهد که بخشی از متغیرهاي مورد بررسی به عنوان تعدیل  ن نشان میدوگروه والدین مورد مطالعه تفاوت معناداري وجود دارد. همچنی

  بینی بهزیستی ذهنی والدین نقش مؤثري دارند. گر در پیش کننده و میانجی
صفات زیستی، شخصیتی، اجتماعی، شناختی، روانی؛ بهزیستی ذهنی؛ والدین داراي بیش از یک فرزند استثنایی؛ والدین هاي کلیدي:  واژه

  از یک فرزند عادي. داراي بیش
  
  

  

  
  
  
  

  
  

  هنر و علم عاقالنه خوردن - 1-10
  بخش اول: معرفی کتاب

شناختی و روانشناختی مشکالت  هنر و علم عاقالنه خوردن، نخستین کتابی است که علل زیست
در زمینه خوردن و طرز استفاده از اصول درمانی عقالنی هیجانی و درمان شناختی  انسان

  .دهد می در این رابطه شرح را رفتاري 
  بخش دوم: خالصه کتاب 

ها ،  ) با کتابREBTدر این کتاب بر اساس نظریه و رویکرد رفتاردرمانی عقالنی هیجانی (
ها و شخصیت چه نقشی در  فهمید ژن شوید و می هاي غذایی معروف آشنا می تحقیقات و رژیم

هاي اجتماعی در مورد چاقی، مفهوم زیبایی، مبانی  چاقی و الغري دارند. همچنین دیدگاه
فیزیولوژیایی، فلسفی و روانشناختی چاقی و الغري، و شگردهاي عملی کم کردن وزن را 

فهمید که هیجان، تفکر و رفتار چه نقشی در اختالالت خوردن دارند  وانید. در این کتاب میخ می
  تان در رابطه با اضافه وزن، چاقی و کمبود وزن غلبه کنید.  توانید با فنون رفتاردرمانی عقالنی هیجانی بر مشکالت و چگونه می

  
  

 هاي جدیدتابکمعرفی  -10
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    بخش سوم: معرفی نویسندگان
عقالنی هیجانی به همراه همکارانش مایکل آبرامس و لیدیا دنگلجی در این کتاب به اختالالتی مثل  یدرماناررفتآلبرت الیس، ابداع کننده 

  پردازند. خوري عصبی میپرخوري عصبی و کم
  بخش چهارم: انتشار کتاب به زبان فارسی

  به چاپ رسیده است. 1392سال  نسخه در 1000این کتاب توسط مهرداد فیروزبخت از سوي انتشارات روانشناسی و هنر در قالب 
  

  

 مشکالت یادگیري آنچه معلمان باید بدانند -10- 2
  خش اول: معرفی کتابب

وود نوشته فصل توسط پیتر وست  6در قالب » مشکالت یادگیري، آنچه معلمان باید بدانند«کتاب 
  منتشر گردیده است. 2008و در سال   شده،
باید دربارة مشکالت یادگیري فراگرفته شود و اینکه براي روشن ساختن آنچه که  کتاب این در

توانند در رفع این مشکل تأثیر زیادي داشته باشند، بحث شده است. تاکید چگونه مدارس می
تواند از بروز پیامدهايِ منفی می حمایت بموقع و زیرا مداخله است؛ زودهنگام شناسایی کتاب بر

همچنین  ها را به حداقل برساند.جلوگیري کرده و یا آنعاطفی که ناشی از شکست مداوم است، 
  توانند بطور مؤثر مشکالت را شناسایی کنند.در این کتاب آمده است که معلمان چگونه می

-، مشکالت رفتاري و اجتماعی شدن دانش»مشکالت یادگیري: آنچه معلمان باید بدانند«در کتاب 
-دانش ویژه مشکالت قرار گرفته و تا حدودي بهآموزان مبتال به مشکالت یادگیري مورد بحث 

- توانند به معلمان جهت پیدا کردن راه حلهاي اینترنتی ذکر شده در کتاب، میآدرس. است شده پرداخته ریاضیات و خواندن در آموزان
ی و علوم تربیتی و هاي مناسب براي دانش آموزان کمک کند. (مطالعه این کتاب به معلمان، دانشجویان رشته روانشناسی تربیت

  دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد می شود).
 بخش سوم: معرفی نویسنده

هاي سنی را در مدارس، مراکز آموزشی و وود از اساتید برجسته در زمینه آموزش است که سابقه تدریس به تمامی گروهپیتر وست
اه فالیندرز آفریقاي جنوبی و دانشگاه هونگ کونگ به خود اختصاص داده ها دارا می باشد. وي جایزه بهترین مدرس را از دانشگدانشگاه

  است. او همچنین کتاب ها و مقاالت فراونی در زمینه یادگیري و مشکالت یادگیري به چاپ رسانیده است.
  بخش چهارم: انتشار کتاب به زبان فارسی

شناسی دانشگاه تبریز دکتر جلیل باباپور خیرالدین استاد گروه رواناین کتاب توسط حبیب امانی و  فهیمه آرین ترجمه و  با ویراستاري 
  از سوي انتشارات آواي نور منتشر شده است. 1393در سال 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

را در پیشبرد  هاي انجمن برداشته و ما فعالیت ي ادامهتوانند گامی مؤثر در  اعضاي انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می
  ه کنند:یشناسی ایران مدارك زیر را ارابراي عضویت در انجمن روانمندان  عالقهاهدافمان یاري دهند؛ لذا خواهشمند است ابتدا 

اخت حق پردفیش اصل کارت دانشجویی یا مدرك تحصیلی ـ  کپیـ  کپی صفحه اول شناسنامهـ  3×4دو قطعه عکس 
  خواست عضویت (مندرج در وب سایت انجمن).ـ برگ در عضویت

 شرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان شناسی ایران  -11
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و در صورت تغییر مدرك، کپی آخرین فیش بانکی ، اصل لطفاً کارت عضویت قبلی، یک قطعه عکس ،عضویت ساالنه براي تمدید 
  را پست نموده یا به دفتر انجمن مراجعه فرمایید.مدرك تحصیلی 

  عبارتند از: هاي انجمن شماره حساب •
  )صادرات(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک  0102699310002)، حساب سپهري 1911(کد  ، شعبه مقدس اردبیلیبانک صادرات
   (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت) 342060641)، حساب جاري شماره 3420، شعبه دانشگاه شهید بهشتی (کد بانک تجارت

  : عضویت عضویت و تمدید مبلغ حقِ •
  ریال 50.000 (دانشجوي کارشناسی) دانشجویی اعضاي

  ریال 100.000دانشجوي کارشناسی ارشد)  (کارشناس ووابسته اعضاي 
  ریال 150.000(کارشناسی ارشد)  پیوستهاعضاي 
  الیر 250.000دکترا) ( پیوستهاعضاي 

نظیر  ،عضویت در انجمن ازاتیامت ری، عالوه بر سا1386از ابتداي سال انجمن،  يهریمد أتیه ي مطابق مصوبهشایان ذکر است: 
که حق  باشد یاعضایی م ي براي همه »روانشناسی معاصر« ي اشتراك مجلههاي آموزشی، حق عضویت شامل  تخفیف در کارگاه

المللی ي بین مجله، »رروانشناسی معاص« ي چنین اعضاي پیوسته عالوه بر مجلهاند. هم عضویت خود را پرداخت و یا تمدید عضویت نموده
  دریافت خواهند نمود. رایگانرا نیز به صورت  »هاي روانشناختی پژوهش« ي مجلهو  شناسی ¬روان

 
  

   یادآوري
 . اقدام کنند تمدید عضویت خود به موقعبه  تاعضاء نسبالزم است ساله است و یکایران  شناسی ¬رواندر انجمن عضویت  - 1
؛ سریعاً به انجمن اطالع دهندخواهشمند است  اعم از پالك، تلفن و یا ایمیل دارندآدرس ي در تغییراگر اعضاي محترم  - 2

چنین و همکارت،  و نشریه از دست دادن مجبور به پرداخت خسارت مثلانجمن که این اقدام مسئوالنه اعضا باعث خواهد شد 
 جمن را به موقع دریافت نمایند.ها و دیگر موارد مرتبط با اننباشد و اعضاي محترم نیز مجلههزینه پست 

  
  تعیین حق عضویت براي اعضاي مقیم خارج از کشور

مدیره را بر  أتیهایران،  شناسی ¬رواني رو به تزاید دانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور براي عضویت در انجمن مند عالقه
ي  معاصر براي همه شناسی ¬رواني  ه ارسال مجلهکنگیري نماید. نظر بر ای تصمیم ها آنآن داشت تا در خصوص مبلغ حق عضویت 

ي انجمن در دستور کار قرار  هاي روانشناختی براي اعضاي پیوسته و پژوهش شناسی ¬روانالمللی  ي بین اعضاي انجمن و ارسال مجله
 أتیهي  ي پستی داخل کشور است، بر این اساس مطابق مصوبه نهها براي خارج از کشور متفاوت از هزی ي ارسال این مجله دارد و هزینه

  مدیره، مبالغ زیر براي اعضاي مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده است. 
  تومان 5000 )(دانشجوي کارشناسی دانشجویی اعضاي •
  تومان 10000دانشجوي کارشناسی ارشد)  (کارشناس و وابسته اعضاي •
  تومان 30000 )کارشناسی ارشد( پیوستهاعضاي  •
  تومان 50000(دکترا)  پیوستهاعضاي  •
هاي موجود انجمن صورت خواهد  حسابه شایان ذکر است به علت فقدان حساب ارزي انجمن، در حال حاضر واریز پول به شمار 

  پذیرفت.
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  در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم
خوبی را در  نسبتاًایران، جایگاه  شناسی ¬روانهاي الکترونیکی و بازخوردهاي حضوري گویاي این است که خبرنامه انجمن پیام
شناسان شناختی میان رواناي مؤثر در تبادل اخبار رویدادهاي روان شناختی پیدا کرده است و به وسیلهرسانی رویدادهاي روان اطالع

توانید با اظهارنظر در خصوص محتواي خبرنامه، از  و دانشجوي عزیز می قدر گرانا همکار گرامی، استاد است. شم کشورمان تبدیل شده
را در اختیار دارید در به اشتراك گذاشتن  ها آنشناسانی که ایمیل طریق ارسال مطالب و خبر به خبرنامه، و با ارسال خبرنامه به روان

کننده در خبرنامه درج خواهد شد. است، مطالب با ذکر نام فرد ارسالبدیهی  رمان سهیم شوید.شناسان کشوها میان روان اخبار و دیدگاه
  همچنین از عزیزانی که به هر طریقی با خبرنامه همکاري داشته باشند با ذکر نام تشکر به عمل خواهد آمد.

  
  
 

 
  

 ایران شناسیروانهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن 

نمایید. اگرچه اي خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت میاست که با احساس مسئولیت علمی و حرفهي مسرت و خوشحالی مایه

را در صندوق پست الکترونیکی خود دارید ممکن است زمان و انرژي  هاآني حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل ارسال خبرنامه

کوچک ارزیابی نمایید، اما مطمئن  روانشناسیي علمی رشته را در توسعه نگامتااین  ریتأثباالیی از شما صرف نکند، و هرچند شما 

 ایران یعنی روانشناسیها راهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن باشید همین مجموعه تالش

 بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی ؛ وکمی و کیفی نیروهاي تخصصی يتوسعه ؛شناسیپیشبرد و ارتقاء علم روان ،گسترش

 خواهد بود. شناسینرواي حوزه
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ایران روانشناسیانجمن در نمونه فرم عضویت   

 بسمه تعالی
 برگ درخواست عضویت

دانشـجوي دوره کارشناسـی    £داراي درجه کارشناسـی  £دانشجوي دوره کارشناسی اینجانب.........................................................
ــد ــد   £ارشــ ــی ارشــ ــه کارشناســ ــري  £داراي درجــ ــجوي دوره دکتــ ــري  £دانشــ ــه دکتــ ــته  £داراي درجــ در     رشــ

بـانکی   ریـال بابـت حـق عضـویت سـالیانه طـی فـیش       .................... .............................................. ضـمن پرداخـت مبلـغ.....   روانشناسی
 شماره................... مورخ....................... درخواست عضویت در آن انجمن را دارم.

 عنوان رشته تحصیلی در مقاطع مختلف
 ......................دکتري........................................................ .................................. کارشناسی ارشد.............................کارشناسی......................

 ................................کد پستی............................................................شانی منزل:.................................................................................................
 ......................................................................................نشانی محل کار:...............................................................................................................

 ...........................................................................تلفن همراه.................................................تماس:..............................................................تلفن 
 ...........................................................................................................................................................آدرس الکترونیک:.......................................

 امضاء متقاضی
 تاریخ                                                                     

 یاز براي عضویتمدارك مورد ن
* فرم عضویت تکمیل شده* اصل فیش پرداخت حق عضویت* کپی مدرك تحصیلی یا کارت دانشجویی* دو قطعه عکس* 

 کپی صفحه اول شناسنامه
 تمدید عضویت:* یک قطعه عکس* کارت عضویت* اصل فیش بانکی* در صورت تغییر مدرك، کپی آخرین مدرك تحصیلی

 حق عضویت سالیانه:
 ریال 250.000و یا مشاوره)  روانشناسیعضویت پیوسته (دکتراي  -1
 ریال 150.000و یا مشاوره)  روانشناسیعضویت پیوسته (کارشناسی ارشد  -2
 ریال 100.000و دانشجوي کارشناسی ارشد)  روانشناسیعضویت وابسته ( کارشناسی  -3
 ریال 50.000اوره) و یا مش روانشناسیعضویت دانشجویی ( دانشجوي کارشناسی  -4
 عضو مؤسساتی: با نظر هیئت مدیره انجمن -5

ریال و براي  20.000در صورت تمایل به ارسال کارت عضویت با پست سفارشی براي عضویت پیوسته  مبلغ •
 ریال  به حق عضویت  اضافه می شود. 15.000عضویت وابسته و دانشجویی مبلغ 

 شماره حساب بانکی انجمن
قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات و یا بانک  0102699310002) حساب سپهر 1911ه مقدس اردبیلی(کد بانک صادرات شعب

 قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت می باشد.  342060641تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی حساب جاري 
 نشانی انجمن روانشناسی ایران

 1968656336، کدپستی  4، واحد 20پالك نرسیده به خیابان آفریقا، تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، 
 ٨٨٨٧١٦٣٧: فکس         ٢٢١٨٠١٥٠ -٨٨٧٨٥٢٦٦: فنتل  

 iranpa@iranpa.orgآدرس پست الکترونیک:    www.iranpa.org      : وب سایت انجمن

http://www.iranpa.org
mailto:iranpa@iranpa.org

