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نزدیک به هفت . گیردعالقمندان قرار می شناسی ایران در اختیارخبرنامه انجمن روان) 30(امین ، سی1393در زمستان سال   
شناسی ماحصل تالش و همکاري انتشارمنظم خبرنامه انجمن روانمسلماً . شودسال است که در ابتداي هر فصل، خبرنامه منتشر می

کنند شوراي دبیران و مدیر اجرایی، در هر شماره افرادي به پربارسازي خبرنامه کمک می عالوه بر. جمعی از عالقمندان و همکاران است
ها را عوض یراتی بوجود بیاوریم شیوه معرفی کتابدر دو سال اخیر سعی کردیم در خبرنامه تغی. ها قدردانی شودکه جا دارد از زحمات آن

با این حال، چنانچه همکاري اساتید، . هاي دریافتی را چاپ کردیمهایی را مطرح کردیم و پاسخ در چندین شماره سوال. کردیم
در بخش بحث . تر خواهد شدمیو عل شناسی با خبرنامه بیشتر شود مسلماً خبرنامه، پربارتر، به روزترآموختگان رواندانشجویان و دانش
این . تقاضاي دیگري که داریم این است در معرفی خبرنامه بیشتر کوشا باشیم. ها بیشتر خواهان همکاري هستیمنامهویژه و خالصه پایان

ویژه بیشتر به امیدواریم که در نوشتن بحث . ها، نقد و ارائه پیشنهاد باشدتواند از طریق ارسال به دوستان و همکالسیکوشایی می
 .خبرنامه انجمن کمک کنید
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  ي نهم هیات مدیره انجمن روانشناسی ایراندورههاي مهم انتخابات تاریخ - 1-2

  1393بهمن  16روز پنجشنبه مورخ  :تاریخ مجمع عمومی نوبت اول

  1393بهمن ماه  9 :آخرین تاریخ ارسال فرم اعالم نامزدي در انتخابات

  1393بهمن ماه  9 :آخرین تاریخ عضویت یا تمدید عضویت به منظور شرکت در انتخابات

   1393اسفند  7روز پنجشنبه مورخ  :در صورت به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی اول، مجمع عمومی نوبت دوم

  براي کسب اطالعات بیشتر در مورد انتخابات هیات مدیره، لطفا به دستورالعمل انتخابات مراجعه نمایید
 

  ي نهم هیات مدیره انجمن روانشناسی ایراندستورالعمل انتخابات دوره - 2-2
ي پیوسته انجمن روانشناسی ایران در انتخابات دورهمند کردن و حضور حداکثري اعضاي این دستورالعمل به منظور نظام -1

 .هشتم هیات مدیره تدوین شده است
ي نهم ، با دستور کار انجام انتخابات دوره1393العاده انجمن روانشناسی ایران در سال نوبت اول مجمع عمومی و فوق -2

) صبح 9شروع راس ساعت (ی ماهانه ، پس از سخنران16/11/1393هیات مدیره و چند دستور دیگر، روز پنجشنبه مورخ 
 . شود، برگزار می)العادهمجمع فوق( 11:30و  ساعت ) مجمع عادي(صبح   10:30ساعت 

 9ساعت 7/12/1393در صورت به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی اول، مجمع عمومی نوبت دوم، روز پنجشنبه مورخ  -3
 . صبح ، برگزار خواهد شد

ماه و ارسال دعوتنامه مجمع ن با انتشار خبرنامه الکترونیکی زمستان انجمن در اوایل ديرسانی مجمع عمومی، همزمااطالع -4
 . شودي سفارشی، درج خبر در سایت انجمن و ارسال پیامک انجام میاول به اعضاي محترم پیوسته انجمن از طریق نامه

نامزدي عضویت در هیات مدیره در سایت  به منظور افزایش احتمال حضور داوطلبانِ عضویت در هیات مدیره، فرم اعالم -5
 . شوددرج می

توانند نامزدي خود را براي عضویت در هیات مدیره از طریق نامه و یا پست الکترونیکی اعضاي داوطلب می -6
) iranpa@iranpa.org (ل از برگزاري مجمع عمومی نوبت اي به انجمن ارسال نمایند که حداقل یک هفته قببه گونه

 .به انجمن واصل شده باشد ١٣٩٣هبمن ماه  ٩اول، یعنی تا تاریخ 
، فهرست داوطلبان را به هبمن ١٠روابط عمومی انجمن موظف است از یک هفته مانده به مجمع نوبت اول، یعنی از  -7

 . ها، در سایت انجمن قرار دهدتفکیک دانشگاه
از جمله (هاي مختلف هاي علمی کشور، و به منظور امکان حضور داوطلبان از دانشگاهانجمنمطابق دستورالعمل کمیسیون  -8

 .شود، از هیچ دانشگاهی بیش از یک نفر انتخاب نمی)دانشگاه آزاد اسالمی
با توجه به احتمال عدم دریافت به موقع فرم نامزدي، بنا به مشکالت پستی و یا مشکالت فنی پست الکترونیکی، فهرست  -9

ي شود و تنها فایدهي مجمعِ نوبت اول نهایی تلقی نمیگیرد تا جلسهنامزدها که قبل از مجمع نوبت اول در سایت قرار می
شان خواهند موکل خویش را از نظراتتوانند در مجمع نوبت اول حاضر باشند و میآن کمک به افرادي است که راسأ نمی

 .مطلع سازند

  مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران -2
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- هرست داوطلبان، با تقاضاهاي احتمالیِ حینِ جلسه تکمیل شده و مالك کار مجمع قرار میدر مجمع عمومی نوبت اول، ف -10
 .گیرد

 .تواند تنها وکالت کتبی یک عضو دیگر را داشته باشدهر عضو می -11
افرادي که عضو نیستند تنها در صورتی می توانند راي دهند که حداقل یک هفته مانده به مجمع اول یعنی تا تاریخ  -12

 . به عضویت انجمن نایل شده باشند 9/11/93
توانند چه به صوررت حضوري، کتبی یا وکالتی راي دهند که حق عضویت خود را حداکثر تا افراد عضو در صورتی می  -13

 .  پرداخت نموده و یا تمدید عضویت کرده باشند 9/11/93تاریخ 
به بعد فرم نامزدي جدید ) 16/11/93(اول در صورتی که مجمع عمومی نوبت اول به حدنصاب نرسید، از تاریخ مجمع  -14

 . گیردشود و فهرست نهایی شده نامزدها در مجمع اول، مبناي انتخابات مجمع دوم قرار میپذیرفته نمی
اي سفارشی به اعضاي پیوسته انجمن که حق عضویت خود در صورت به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومیِ نوبت اول، نامه  -15

نامه به مجمع دوم، فهرست داوطلبان و برگ راي شود که حاوي دعوتاند ارسال میداخت نمودهپر 9/11/93را تا تاریخ 
شود که ترجیحا با حضور فیزیکی در روز مجمع دوم و در در نامه ارسالی، از اعضا خواسته می. ممهور شده خواهد بود

اي اقدام نمایند که پاکت ي خویش به گونهصورت عدم امکان، بموقع از طریق پست سفارشی یا پیشتاز نسبت به ارسال را
 .به دفتر انجمن واصل شود 5/12/93روز قبل از مجمع یعنی تا تاریخ  2شان، حداکثر تا حاوي راي

عضویت توسط دفتر انجمن،  ها صرفا توسط هیات رییسه منتخب مجمع گشوده خواهد شد، براي کنترلاز آنجا که پاکت -تبصره
 . ویت روي پاکت ارسالی به انجمن الزامی استنوشتن نام و شماره عض

در مجمع عمومی نوبت دوم، انتخابات در حضور هیات رئیسه منتخب و با مشارکت افراد حاضر و پذیرش پاکت هاي سالم    -16
 . شوددریافت شده از طریق پست انجام می

مجمع انجام پذیرد و هر کدام از افراد  تواند در حضور هیات رئیسه منتخبي حاوي راي، صرفا میهاتحویل حضوري پاکت  -17
توانند عالوه بر راي خود، تنها یک پاکت مربوط به موکل خودشان را به صورت حضوري تحویل دهند که در حاضر فقط می

 . این صورت الزم است برگ وکالت به آن الحاق شده باشد
دهند که دفتر انجمن، مهر انجمن را بابت ار میهایی را مورد شمارش قرهیات رئیسه منتخب مجمع دوم تنها راي پاکت   -18

هایی که از طریق پست دریافت شده است الزم بررسی عضو بودن پاکت. عضویت و یا تمدید عضویت روي پاکت زده باشد
 .است قبل از جلسه مجمع و بدون باز کردن پاکت انجام شود

هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران تصویب و از  24/9/93ماده و یک تبصره، در جلسه مورخ  19این دستورالعمل در   -19
 . همان تاریخ الزم االجراست

 بازگشت به صفحه اول
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  ایران روانشناسی انجمن کنگره پنجمین-3
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  کنگره انجمن روانشناسی ایران پنجمیندبیرخانه  1اطالعیه شماره 
مطابق . چکیده توسط دبیرخانه کنگره اعالم وصول شد 1300آذرماه، قریب  15پایان فرصت تعیین شده، یعنی رساند تا به استحضار می

، 1393براین اساس روز پنجشنبه مورخ چهارم دي ماه . هاي قبلیِ انجمن، ضروري بود هر چکیده، توسط دو داور ارزیابی شودروال کنگره
آمدند و در یک نشست کاريِ یک روزه و فشرده، در دانشکده جدید و زیباي روانشناسی ي علمی کنگره از سراسر کشور گرد هم کمیته

  . داوري انجام گرفت 2600هر مفاله دو بار ارزیابی شد و در نتیجه قریب . دانشگاه شهید بهشتی به ارزیابی مقاالت پرداختند
مچنین از کلیه اعضاي کمیته علمی به ویژه عزیزانی که به دلیل اي و هاندرکاران کنگره از همه همکاران دفتري، اجرایی و دبیرخانهدست
آفرینی کردند ي بسیار زیبا و ارزشمند نقششان به انجمن و کنگره، مرارت سفر را بر خود هموار کرده بودند و در آفریدن این تجربهعالقه

  .کندتشکر می
 : هاي ارزیابی عبارت بودند ازار گرفتند و مالكها بدون مشخصات نویسندگان مورد داوري قرشایان ذکر است چکیده

 مطابقت موضوع مقاله با اهداف کنگره -1

 جدید بودن موضوع و نوآوري -2

 اهمیت موضوع مورد پژوهش  -3

 رعایت ساختار و سبک نگارش  -4

  شناختی    رعایت ضوابط روش -5
شده، نمرات ارزیابی داوران براي  SPSSافزار آماري داور، وارد نرم ها بر اساس کد چکیده و نمرهطی چند روز آینده نتایج داوري

هایی که مورد پذیرش فهرست مقاله) ماهدي 15(ي برش، احتماال زودتر از زمان موعد هرچکیده با هم جمع شده و با لحاظ کردن نقطه
انجام خواهد گرفت و نویسندگان ) خالصه مبسوط(بدیهی است که پذیرش نهایی بر اساس مقاله .  شودگیرند اعالم میاولیه قرار می

 . ارجمند از تاریخ اعالم پذیرش اولیه، یک ماه فرصت خواهند داشت که نسبت به ارسال خالصه مبسوط اقدام نمایند
  

  دبیرخانه پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 1393دي ماه  4
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  کنگره اصلی سازمان
  انجمن روانشناسی ایران و ریاست کنگره رییس :آبادي دولت شیوا دکتر
  دبیر علمی کنگره :شهیدي شهریار دکتر
    دبیر اجرایی کنگره :حمزه خسرو دکتر

  مسوول دبیرخانۀ الکترونیک و مدیر وبگاه کنگره :)روانشناسی تخصصی دکتري کاندیداي( اثباتی مهرنوش
  کنگره راهبردي کمیته
    آبادي دولت شیوا دکتر
  شهیدي شهریار دکتر
 پورشریفی حمید دکتر

 فتی الدن دکتر

 نژاد قزوینی حمیرا دکتر

 حمزه خسرو دکتر

  )روانشناسی تخصصی دکتري کاندیداي( اثباتی مهرنوش
  :هاي کلیدي و مهم کنگرهتاریخ

  1393 ماه آذر 15  ها مقاله چکیده ارسال مهلت پایان
  1393 ماه دي 15  ها مقاله چکیده داوري نتایج اعالم

  1393 ماه بهمن 15  شده پذیرفته هاي ِچکیده مبسوط خالصه ارسال مهلت پایان
  1393 اسفندماه 20  ها مقاله مبسوط خالصه داوري نتایج اعالم
  1393 اسفندماه 29 تا  نام ثبت پیش مهلت
  1394 فروردین 31 تا 1394 فروردین 1 از  عادي نام ثبت مهلت
  ظرفیت داشتن صورت در کنگره اول روز در  تاخیر با نام ثبت

 اطالعات ثبت نام براي شرکت در پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
در دانشگاه  1394 ماه اردیبهشت 17 الی 15 در روزهاي ایران روانشناسی انجمن کنگره پنجمین مقدم شما را براي حضور در
  .شهید بهشتی گرامی می داریم

 که افرادي تنها. است رایگان پوستر براي تمامی افرادـ  میزگردهاي تخصصی، و ارایه مقالهحضور در جلسات سخنرانی هاي کلیدي،    
 نظام سازمان سوي از بازآموزي گواهی دریافت و ایران روانشناسی انجمن سوي از کنگره در شرکت گواهی دریافت به تمایل

 پوستر یا شفاهی ارایه براي که مقاالتی اول نویسندة همچنین را دارند و ایران اسالمی جمهوري مشاوره و روانشناسی
را  کنگره مقاالت مجموعه فشرة لوح یا کتابچه در آن انتشار و مقاله ارایۀ گواهی دریافت به تمایل و شد خواهند پذیرفته
 تمام حضور نمایند و در روزها و ساعات برگزاري کنگره نام ثبت کنگره هاي مربوطه درکه با پرداخت هزینه الزامیست دارند،
  .داشته باشند وقت

 شرط به تنها این عزیزان از طریق تدابیري که اتخاذ شده، کامال مورد بررسی قرار گرفته و وقت تمام حضور الزم به ذکر است که   
  .، گواهی شرکت و بازآموزي را دریافت خواهند کردکنگره برگزاري هاي ساعت و روزها تمامی در حضور
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   مراحل ثبت نام
  :زیر جدول توضیحات مطابق نظر مورد مبلغ پرداخت ـ یک مرحله

   

 انجمن در عضویت نوع
 نام ثبت پیش

 1393 بهمن 30 تا

 عادي نام ثبت
 31 تا 1393 بهمن 30 از

 1394 فروردین

 تاخیر با نام ثبت
 صورت در کنگره اول روز در

 ظرفیت داشتن
اعضاي دانشجویی و وابسته 

 انجمن
 هزار تومان 100 تومانهزار  100 هزار تومان 70

 هزار تومان 150 هزار تومان 150 هزار تومان 100 اعضاي پیوسته انجمن
 هزار تومان 200 هزار تومان 200 هزار تومان 130 افراد غیرعضو

  لوح فشرده خالصه مقاالت کنگره، پذیرایی نهار و میان وعده ها  شامل نام ثبت هزینه
 1-5162588-850-147  حساب شماره

  بنام انجمن روانشناسی ایران - بانک اقتصاد نوین
  

         و تمایل دارند از تخفیف تعلق گرفته به اعضاي انجمن استفاده نمایند،  افرادي که عضو انجمن روانشناسی ایران نیستند :توجه
ی ایران و دریافت شماره و کارت براي عضویت در انجمن روانشناس هرچه زودتر و پیش از ثبت نام براي شرکت در کنگره، بایستمی

در صفحه آخر خبرنامه و همچنین در وب سایت انجمن قابل دریافت       در انجمن روانشناسی ایران و فرم عضویت شرایط . عضویت اقدام نمایند
 .باشد می

 :زیر وب سایت کنگره به آدرس ثبت مشخصات فردي و مشخصات فیش پرداختی و ارسال اسکن فیش پرداختی در ـ مرحله دو

http://congress.iranpa.org 

 .است الزامی اصل فیش واریز به حساب در روز کنگره ارائه :توجه

  کنگره دبیرخانه با تماس
 :عبارتند از الکترونیک دبیرخانه با تماس برقراري هاي راه

congress5@iranpa.org 
iranpacongress5@gmail.com 

پاسخگویی به  و در مورد کنگره نخواهند بودشایان ذکر است همکاران ما در دفتر انجمن روانشناسی ایران پاسخگوي سواالت عزیزان    
 .میسر خواهد بود ایمیل دبیرخانه الکترونیک به آدرس هاي ایمیل ارسال طریق از تنها سواالت مرتبط با کنگره

 
 بازگشت به صفحه اول

 
 
 

  ایران  شناسیانجمن روان سخنرانی ماهانه - 1-4
  مبانی مغزي همدلی و ارتباط آن با برخی از اختالالت روانی: موضوع
    دکتر صفا بهزادي: سخنرانی

    صبح 9ساعت  1393دي 25پنجشنبه : زمان 

  هاي آموزشی انجمن روانشناسی ایرانو کارگاه سخنرانی ماهانه -4

http://congress.iranpa.org
mailto:congress5@iranpa.org
mailto:iranpacongress5@gmail.com
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  حافظ سالنخانه اندیشمندان علوم انسانی پارك ورشو  –خیابان استاد نجات الهی نبش خیابان ورشو :  مکان
    

   تماس حاصل فرمایند 88785266از عالقمندان دعوت می شود براي ثبت نام با شماره   

  1393در سال ایران  شناسیانجمن روانزمستان  هاي آموزشی کارگاه - 2-4
هر  بهاي. شود که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسی ایرانانجمن روان زمستانهاي آموزشی  فهرست کارگاه
ده درصد براي تومان در نظر گرفته شده است که ر هزا100، شود یمساعته ، به جز موارد استثنایی که جداگانه ذکر  8کارگاه آموزشی 

مدت زمان برگزاري روزانه . در نظر گرفته شده است شناسی ایران، و ده درصد هم براي دانشجویان تخفیفاعضاي انجمن روان
شناسی هاي آموزشی، محل انجمن روانمکان برگزاري کارگاه. نفر است 25و ظرفیت هر کارگاه آموزشی  ساعت 8هر کارگاه آموزشی 

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

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

 
شرایط شرکت در 

 کارگاه
 

 
 تاریخ برگزاري

 

 
  مدرس

 

  
 عنوان کارگاه آموزشی

 
 

  نام و نا م مدرك علمی تخصص
  خانوادگی

دانشجوي 
کارشناسی ارشد 

روانشناسی و 
 مشاوره به باال

 

سه شنبه  و 
 چهارشنبه

دي 10و  9  

روانشناسی 
 بالینی

 دکتري
 
 

دکتر مجید 
 محمود علیلو 

  مصاحبه تشخیصی
  
  

 
 
 

 11پنجشنبه 
  دي

روانشناسی 
دکتر مجید  دکتري بالینی

 محمود علیلو 
نگرانی در درمان  رویارویی با

  اختالل اضطراب فراگیر

 

شنبه از ساعت 
 12:30  
16:30تا   

 بعد از ظهر
 8  و یکشنبه 

 صبح
16تا   

ربعد از ظه   
  14و  13 

 دي
 

استاد مهمان از 
 لندن

استاد مهمان 
 از لندن

دکتر عباس 
 عدالت

 : دلبستگی به خودآشنایی با 
با بهره گیري از مدل هاي 

  ریاضی 
پیشنهادي براي شیوه اي  (

درمان اضطراب و افسردگی 
  )مزمن

  شرکت کنندگان دوره قبل نیز 
می توانند در این دوره شرکت 

  نمایند
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دانشجوي 
کارشناسی ارشد 

روانشناسی و 
 مشاوره به باال

 چهارشنبه
 و

 پنجشنبه
دي 18و  17  

 دکتري روانشناسی 

 
دکتر پروانه 
 محمدخانی

درمان شناختی رفتاري زوجی 
بر مشکالت جنسی  با تاکید

  زنان

" 

 جمعه 
 و شنبه

دي  20و  19
 ماه

روانشناسی 
دکتر حمید  دکتري بالینی

 یعقوبی
اجرا، نمره گذاري و تفسیر 

MMPI-2 
 

" 

چهارشنبه و 
  پنجشنبه

دي  25و  24
  ماه

روانشناسی 
دکتر حسن  دکتري بالینی

 حمیدپور
درمان : خیانت هاي زناشویی

  شناختی رفتاري

" 

چهارشنبه  
پنجشنبه  

 جمعه 
 3و   2،  1

 بهمن
مطالعه جلد اول 
کتاب طرحواره 

درمانی و 
وکتاب زندانیان 
 باور الزامی است
 

روانشناسی 
دکتر حسن  دکتري بالینی

 حمیدپور
 طرحواره درمانی

  

" 
 چهارشنبه

بهمن 8  
 

روانشناسی 
دکتر حمید  دکتري سالمت

  مصاحبه انگیزشی پورشریفی

مکان برگزاري 
سراي : کارگاه

 بزرگان

 پنجشنبه
بهمن 9  

 

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
  فنون تنظیم هیجان دکتر الدن فتی 

            شرایط
    : کنندگانشرکت

دانشجوي 
کارشناسی ارشد 

روانشناسی و 
 مشاوره به باال

پزشکان فعال در 
زمینه درمان چاقی، 

روانپزشکان و 
 متخصصان تغذیه

پنجشنبه و 
 10و  9جمعه 

 بهمن
دکتر حامد  دکتري 

 اختیاري
شناختی در مداخالت عصب

 چاقی و پرخوري
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 بازگشت به صفحه اول  

   
 
-- 

  کشور یعلم يانجمن ها ونیسیاز کم ينامه ا: هر سال توانمندتر و موثرتر از سال قبل رانیا یانجمن روانشناس - 5- 1
 سرکار خانم دکتر شیوا دولت آبادي

  ایرانشناسی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن روان

  با سالم واحترام

هاي ضمن سپاس و تقدیر صمیمانه از زحمات ارزشمند حضرتعالی و اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن در راستاي توسعه جایگاه انجمن
هاي علمی کمک به ترویج و رساند با عنایت به اینکه یکی از اهداف تشکیل انجمنهاي مختلف علمی، به استحضار میعلمی در حوزه

عه علوم تخصصی از طریق بسط و گسترش فعالیتهاي علمی نظیر برگزاري و مشارکت در برگزاري همایشها، کنفرانسها، وسمینارهاي توس
هاي ها و پروژههاي آموزشی، چاپ و انتشار نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، مشارکت در اجراي طرحها و کارگاهعلمی، دروه

اند گامهاي هاي علمی بسیاري از جمله آن انجمن محترم توانسته است، که به یاري ایزد منان تا کنون انجمنبوده   ...علمی کالن کشور و 
  .المللی فراهم آوردندهاي مذکور برداشته و موجبات ارتقاء سطح علمی کشور عزیزمان را در سطوح داخلی و بینموثري در زمینه

دانشجوي 
کارشناسی ارشد 

روانشناسی و 
 مشاوره به باال

یکشنبه، 
 دوشنبه،

 سه شنبه 
 و چهارشنبه

و 14، 13، 12
بهمن ماه  15

93 

روانشناسی 
 بالینی

 دکتري
 استاد مهمان
 از استرالیا

دکتر علی 
 صاحبی

واقعیت درمانیدوره اول   

بهمن 13 " دکتر فریده  دکتري  
 ترابی میالنی

مداخله زودهنگام در تحول 
 5کودکان خردسال از تولد تا 

  سال

" 
 چهارشنبه

بهمن 15  
 

روانشناسی 
دکتر حمید  دکتري سالمت

  مداخله در بحران خودکشی  پورشریفی

شنبه           "
بهمن 18 دکتر صبحی  دکتري  

 قراملکی
مدیریت خشم در هاي روش

  ورزشکاران

" 

سه شنبه، 
چهارشنبه و 
پنجشنبه 

 30و  28،29
 بهمن 

 

 دکتري روان شناسی
   دکتر 
السادات منصوره

 صادقی

  مشاوره پیش از ازدواج
آموزش تست هاي تخصصی ( 

مربوطه و تفسیر نیمرخ 
  )زوجین

دلبستگی، نیازهاي (تست ها 
  )گالسر ، کتل

 شناسی ایرانهاي انجمن رواناخبار و اطالعیه -5
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، امید است با توجه به جایگاه و موقعیت 1391نسبت به سال  93ر ارزیابی سال ضمن تبریک این موفقیت و ارتقاء رتبه انجمن د
افزایی علمی، تصمیماتی اتخاذ گردید که باعث شروع و افزایش فعالیتهاي علمی جدید و هاي علمی و نقش آنها در همگرایی و همانجمن

  .هاي آتی شود مطلوب آن انجمن در سال

باشد لذا این کمیسیون هاي علمی میهاي علمی حمایت و ارزیابی فعالیت انجمنتهاي کمیسیون انجمناز آنجا که یکی از وظایف و سیاس
همچنین نتایج ارزیابی عملکرد آن انجمن . داردآمادگی خویش را جهت همفکري و همکاري و رفع موانع موجود در این خصوص اعالم می

  .گرددمحترم مطابق جدول ذیل تقدیم حضورتان می

 توانمندسازي سال انجمننام  

مدیریت 
علمی و 

ایفاي نقش 
مرجعیت 
 علمی

توسعه 
 تعامالت ملی

توسعه 
تعامالت بین 

 المللی

دیگر 
فعالیتهاي 
 انجمن

 جمع امتیاز

روانشناسی 
 ایران

91 178 250 267 37.5 100 832.5 

92 193.75 324 355 140 100 1112.75 
  مرتضی براري                                                                                                                                                                    

  هاي علمی ایراندبیر کمیسیون انجمن                                                                                                                
  

از  يریشگیو پ یمعاونت اجتماع یو اجتماع یفرهنگ يها يریشگیاداره کل پ نیمشترك ب يامضا سند همکار - 5- 2
  رانیا یروان شناس یوقوع جرم و انجمن علم

قوه قضائیه با حضور قائم مقام معاونت، مدیرکل پیشگیري هاي طی نشست مشترکی در محل معاونت اجتماعی و پشگیري از وقوع جرم 
فرهنگی و اجتماعی، مشاور و رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت و کارشناسان معاونت به همراه رئیس و اعضاي هیئت 

ست قائم مقام معاونت اجتماعی و در ابتداي نش. مدیره انجمن علمی روانشناسی ایران تفاهم نامه همکاري مشترك مبادله گردید
پیشگیري از وقوع جرم ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان به جایگاه انسان و حفظ کرامت انسانی در مبانی دینی و قانونی کشور اشاره 

نشست به اهمیت ایشان در ادامه .نمودند و بیان داشتند این موضوع در تمامی برنامه ها و برنامه ریزي هاي این معاونت پیگیري می شود
بحث پیشگیري از وقوع جرم و آسیب هاي اجتماعی پرداختند و اظهار نمودند که یکی از وظایف مهم قوه قضائیه پیشگیري از وقوع جرم 

ایشان در ادامه افزودند که . و آسیب هاي اجتماعی است که انجام این وظیفه به منظور حفظ جایگاه انسان و حفظ کرامت انسانی است
وظیفه داریم تالش کنیم تا به سمت جامعه سالم و عاري از آسیب هاي اجتماعی حرکت نماییم که این حرکت نیز بایستی مبتنی  همه ما

چشم انداز و هدف معاونت نیز پایین آوردن شاخص هاي جرم، ارتقاي ارزشهاي اسالمی و سوق دادن جامعه به . بر اصول علمی انجام شود
شات مقام معظم رهبري نیز در خصوص پیشگیري تاکید بر رویکردي کامال علمی و مبتنی بر مشارکت فرمای. سمت جامعه سالم است

ایشان با توجه به حضور علما و نخبگان در انجمن هاي علمی بیان داشتند بطور طبیعی مجموعه هایی که متشکل از علما . اجتماعی است
در این معاونت این دیدگاه وجود دارد و به همین منظور این همکاري مشترك و نخبگان هستند بایستی مورد توجه قوه قضائیه باشد که 

توضیح دادند که برخورد قضایی با جرائم و آسیب هاي اجتماعی تنها راه مواجه با این مسئله نیست و   ایشان در ادامه. شکل گرفته است
ردند که معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم بتواند از ایشان اظهار امیدواري ک. سایر روش هاي علمی نیز می تواند راهگشا باشد

در ادامه . ظرفیت هاي انجمن هاي علمی بخصوص انجمن علمی روانشناسی ایران در راستاي دستیابی به اهداف پیشگیري استفاده نماید
ایشان ادامه دادند . ر و تشکر نمودندنشست خانم دکتر دولت آبادي رئیس انجمن علمی روانشناسی ایران از برگزاري نشست مشترك تقدی
بهترین کاري که می شود در جامعه . که به نظر می رسد زیباترین کار قوه قضائیه پیشگیري از وقوع جرم و آسیب هاي اجتماعی است
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ودند و اظهار سپس خانم دکتر دولت آبادي مختصري از پیشینه ي انجمن را ارائه نم. انجام داد جلوگیري از وقوع آسیب اجتماعی است
انجمن همچنین پژوهش هاي ملی بسیاري را تا کنون به . شعبه در سراسر کشور دارد 7هزار عضو فعال و  17داشتند که انجمن بیش از 

و درحال حاضر در انجمن پنجمین کنگره ساالنه روانشناسی با همکاري معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم . انجام رسانده است
 .ه در حال برنامه ریزي استقوه قضائی

در ادامه جلسه آقاي دکتر زنگانه مدیرکل پیشگیري هاي فرهنگی و اجتماعی ضمن خیر مقدم به میهمانان و تشکر از حمایت هاي    
همه جانبه و دلسوزانه آقاي امیري اصفهانی یک سوال را مطرح نمودند و بیان داشتند که چرا تدوین سند همکاري با انجمن علمی 

زمانی که به سیماي اتهامات نگاه می . روانشناسی ایران مد نظر قرار گرفت؟ که پاسخ به این سوال در سیماي جرایم و دعاوي نهفته است
کنیم و ده علت اصلی را بررسی می کنیم جرایم مرتبط با آسیب اعتیاد و روان گردان ها در صدر قرار دارد که موضوع روان شناسی و 

عنوان آن مرتبط با انواع و شئون مختلف  4همچنین از ده عنوان اتهامی کشور حداقل . ر بهبود و درمان آن مهم است نقش روانشناسان د
دعاوي به  5همچنین در سیماي دعاوي از ده دعاوي اول . خشونت است که باز نشان از نقش روانشناسان در این موضوع اهمیت دارد

ه این دو موضوع نشان می دهد که در مداخالت تدوین شده بایستی جایگاه روانشناسان و ناهنجاریهاي حوزه خانواده بر می گردد ک
در انتها به پیشنهاد دکتر زنگانه سند سه جانبه اي در خصوص برگزاري پنجمین کنگره ساالنه روانشناسی بین . متخصصین دیده شود

جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم و انجمن اداره کل پیشگیري هاي فرهنگی و اجتماعی، مرکز مطالعات اجتماعی و 
                        .علمی روانشناسی ایران امضا و مبادله گردید

آقاي امیري اصفهانی در انتهاي نشست ضمن تشکر از حضور اعضاي هیئت مدیره انجمن اظهار داشتند که ترکیب نگاه قضایی و    
ایشان همچنین از انجمن روانشناسی . مدیریتی صحیحی را در جهت تحقق اهداف پیشگیري ایجاد نمایددانشگاهی می تواند نگاه 

قائم مقام معاونت همچنین از تالش . درخواست نمودند که در تدوین سیاست هاي پیشنهادي برنامه ششم با معاونت همکاري داشته باشد
برقراي ارتباط با انجمن هاي علمی و انجام فعالیت هاي پیشگیرانه مبتنی بر هاي اداره کل پیشگیري هاي فرهنگی و اجتماعی به خاطر 

  .رویکردهاي علمی تقدیر و تشکر نمودند

 آخرین اخبار  :ایران شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه - 5- 3
          

  تلفن  ایمیل  آدرس  شعبه

شناسی و علوم دانشگاه تبریز، دانشکده روان  آذربایجان شرقی
  psychology.tabriz@gmail.com  09142586778  303تربیتی، طبقه سوم، اتاق 

  اصفهان

، ) دروازه شیراز(اصفهان ،میدان آزادي 
دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم تربیتی و 
روانشناسی ، گروه روانشناسی، دفتر دکتر 

  ابوالقاسم نوري

iranpa.isfahan@gmail.com  03136683107 

  کرمانشاه
 
 
 

، بهمن 22سه راه ، بلوار شهید بهشتی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، انتهاي باغ نی

ساختمان ، کرمانشاه علوم و تحقیقات
  طبقه سوم، دبیرخانه

anjomanravanshenasi2013@gmail.com  

8214232  
8225771  
8255582  

  215داخلی 

  گیالن
دانشگاه  ،بلوار گیالن ،گلسار ،رشت ،گیالن

پردیس بنت الهدي صدر گیالن  ،فرهنگیان
   41666 -16711:کدپستی

gilanpa.br@gmail.com 33780170-013  
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  1393ایران شعبه اصفهان در سال  شناسیروانانجمن  پاییزگزارش عملکرد سه ماهه  •
o  شعبه استان اصفهان و انجمن علمی دانشگاه پیام نور گلپایگان -چهارمین تفاهم نامه انجمن روان شناسی ایرانانعقاد 
o شعبه استان اصفهان  -تقدیر و تشکر از اعضاي هیئت مدیره دوره اول انجمن روانشناسی ایران  
o  ارگاه هاي درخواست شده توسط بر اساس ک 94-93طراحی برنامه سمینارها و کارگاه هاي آموزشی نیمسال اول سال

  و دعوت از اساتید مجرب جهت برگزاري کارگاه ها اعضاي انجمن روانشناسی شعبه استان اصفهان
o  با توجه به تغییر مکان برگزاري کارگاه هاي آموزشی در محل دانشگاه آزاد خوراسگان، در خصوص بازدید از مکان جدید

  هماهنگی الزم به عمل آمد
o  برگزاري کارگاهspss دکتر حسین سماواتیان در آذر ماه 
o  در درمان چاقی و پرخوري، دکتر عبداله امیدي در اسفند  پذیرش و تعهدهماهنگی جهت برگزاري کارگاه درمان مبتنی بر

  93ماه 
o  دکتر عبداله امیدي در اسفندپذیرش و تعهدهماهنگی جهت برگزاري کارگاه  درمان و پیشگیري از عود اعتیاد مبتنی بر ، 

  93ماه 
o 93رفتاري اختالل وسواس جبري، دکتر مجید علیلو در بهمن ماه -هماهنگی جهت برگزاري کارگاه  درمان شناختی  
o 93دکتر مجید علیلو در بهمن ماه  رفتاري اختالل اضطراب فراگیر،-هماهنگی جهت برگزاري کارگاه  درمان شناختی  
o  شیرین امامی در اسفند ماههماهنگی جهت برگزاري کارگاه بازي درمانی خانم دکتر  
o  هماهنگی جهت برگزاري کارگاه تفسیر تستMMPI آقاي حمید نصیري در اسفند ماه  
o برنامه ریزي جهت فعال کردن شاخه دانشجوئی انجمن روان شناسی شعبه استان اصفهان   

 برنامه ها و اهداف انجمن روانشناسی ایران شعبه گیالن •
o  علمی پژوهشی با روانشناسان و مشاوران استان جهت ارتقاء ـ  هاي تخصصیبرگزاري همایش ، کنفرانس و کارگاه

  .سطح علمی در راستاي اهداف انجمن روانشناسی ایران
o  برگزاري جلسات هم اندیشی با سازمانهاي درون استانی جهت جلب مشارکت و همکاري در انجام امورات و پروژه هاي

  .علمی و پژوهشی استان
o  نحوه عضوگیري و ارائه مدارك عضویت به انجمن روانشناسی ایران جهت صدور کارت عضویتاطالع رسانی و مدیریت.  
o علمی براي اقشار مختلف جامعه جهت ارتقاء سطح سالمت و بهزیستی افراد جامعه  -برگزاري همایشهاي آموزشی

  .هدف
o نشر و ترویج امورات پژوهشی مرتبط با روانشناسی و بهبود شیوه ها و شرایط آن.  
o سایی و تشکیل انجمن هاي تخصصی روانشناسی جهت ارتقاء کیفیت و افزایش گستردگی فعالیتهاي روانشناسی بر شنا

 .اساس آیین نامه و برنامه هاي انجمن روانشناسی ایران
o  برگزاري جلسات هم اندیشی با روانشناسان و مشاوران استان و ارائه موضوعات و راهکارهاي جدید جهت ارتقاء و

  .فیت آموزشی پژوهشی در استانافزایش کی
o هاي روانی اجتماعی در سطح استان و ارائه راهبرد و راه حل ها جهت بهسازي بررسی و شناسایی آسیب 

 1393شناسی ایران شعبه کرمانشاه در سال گزارش عملکرد سه ماهه پاییز انجمن روان •

o  دانشجویان جدید در محل ثبت نام دانشگاه آزاد فراخوان پذیرش عضویت در انجمن به صورت همزمان با ثبت نام
  3/7/93تا  22/6/93اسالمی واحد کرمانشاه از تاریخ 
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o دانشکده ادبیات و  برگزاري مراسم تقدیر از اعضاء انجمن علمی گروه روانشناسی که به عنوان  انجمن علمی برتر در
  .ستعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه انتخاب گردیده ا

o  تقدیر از پژوهشگران برتر  دانشکده ادبیات و علوم انسانی که  از گروه روانشناسی دکتر کیوان کاکابرائی به عنوان
 هاي آزاد سراسر استاندر دانشکده ادبیات و علوم انسانی و همچنین نفر اول در بین دانشگاه) نفر اول(پژوهشگر برتر 

 .نفر دوم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  کرمانشاه کرمانشاه و  دکتر مختار عارفی به عنوان 

o تقدیر از دانشجویان فعال که با دفتر شعبه به مدت یکسال همکاري داشته اند. 

o هاي فرم و  نکنندگاشرکت فهرستها و کارگاه برگزاري گردید که گزارش کارگاه 6هاي پاییز که جمعا برگزاري کارگاه
 .نظرسنجی به دفتر انجمن روانشناسی ایران ارسال گردیده است

o  نفر از دانشجویان سراسر استان به عضویت  500از شروع فعالیت شعبه درجه یک استان کرمانشاه تا کنون بیش از
 .فر برسدن 1000انجمن روانشناسی ایران نائل آمده اند که بی سابقه بوده است و امیدواریم که تا پایان سال به باالي 

  93 پاییزایران در سه ماهه  شناسیرواني تخصصی انجمن ها گروههاي گزارش فعالیت - 5- 4
  موسويدکتر محمدکاظم واعظ    

  ایران شناسیروانهاي تخصصی انجمن مسئول گروه

  93سال  پاییزهاي ارسال شده به هیأت مدیره انجمن، در سه ماهه شناسی ایران، بر اساس گزارشهاي تخصصی انجمن روانگروه
  :اندهاي زیر را اجرا کردهبرنامه

    ارایه  93 پاییز درها ها و وضعیت این گروهاي از فعالیتها، خالصههاي پرثمر مسئوالن و اعضاي این گروهبا سپاس فراوان از تالش 
  :گرددمی

  شناسی ورزش تخصصی روان گروه •
  :گروه تخصصی روان شناسی ورزشی انجمن روان شناسی ایران به شرح ذیل تقدیم می گردد 93سال  پاییزگزارش سه ماهه 

بنا به درخواست کمیته ي ملی پارالمپیک از این گروه تخصصی مبنی بر حضور روان شناس جهت آماده سازي تیم هاي ملـی بـراي بـازي    
  :این گروه به شرح زیر در اردوهاي تیم ملی به مشاوره مهارت هاي ذهنی پرداختندهاي پاراآسیایی کره جنوبی، همکاران 

  دکتر محمد کاظم واعظ موسوي، تیم هاي ملی دو و میدانی و وزنه برداري
  دکتر ناصر صبحی قراملکی، تیم ملی والیبال نشسته

  نفره 5دکتر هادي هادیزاده، تیم هاي ملی گلبال آقایان، و فوتبال 
  الهام محمودي، تیم هاي ملی تیراندازي با کمان و بوچیاخانم 

  خانم روبیتا کمیلی، تیم ملی گلبال بانوان
  آقاي عمادالدین مستعان، تیم ملی جودو

  خانم الهام مسلمان حقیقی، تیم ملی  تنیس روي میز 
  خانم مژگان کرد تیم ملی والیبال نشسته بانوان 

همچنین، دکتـر واعـظ موسـوي بـه     . ورزشکار مشاوره یا آموزش دادند 300ساعت به  1000معا همکاران فوق در ماه هاي تیر تا مهر ج
   .عنوان روان شناس، همراه کاروان اعزامی به بازي هاي پاراآسیایی کره جنوبی بودند

شـرعی برگـزار   توسط آقاي دکتـر نصـري و آقـاي دکتـر مت     "زمان بندي تمرین ذهنی براي ورزشکاران"همچنین یک کارگاه تحت عنوان 
  . به دلیل پر شدن ضرفیت کارگاه و تقاضاي دانشجویان مقرر شد که این کارگاه مجدد برگزار گردد. گردید



139313931393   زمستانزمستانزمستان: : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن روا   امینامینامینسی سی سی   

               
  

17 
 

همچنین مقرر شده است این گروه یک میزگرد علمی با موضوعات معرفـی روان شناسـی ورزشـی، معرفـی جایگـاه شـغلی روان شناسـان        
  .و چالش ها و تحلیل روان شناختی مسابقات در برنامه تلویزیونی کاوش برگزار کندورزشی، شیوه ي اثر بخشی مداخالت، نیاز ها 

o  کارگاه را در برنامه خود دارد 2ماه زمستان این گروه تخصصی برگزاري 3در. 

 ipa.sportpsy@gmail.com: ایمیل گروه تخصصی روان شناسی ورزشی    
 شناسی دین و معنویتتخصصی روان گروه •

  :گرددگروه تخصصی روانشناسی دین و معنویت انجمن روان شناسی ایران به شرح ذیل تقدیم می 93سال  پاییزگزارش سه ماهه 
o گروه سالمت معنوي فرهنگستان هاي ارسالی به مرکز مطالعات اسالمی در بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران، پیگیري نامه

علوم پزشکی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مرکز مطالعات دین و سالمت دانشگاه شهید بهشتی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
 .قطب علمی معنویت و شادکامی؛ جهت همکاري متقابل(خمینی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

o  شناختیروش هاي دینی و معنوي با تاکید بر فرهنگ بومی در خدمات روانپیگیري تشکیل بانک اطالعاتی رویکردها و 

o  سخنرانی ماهانه انجمن رواندر  "تعاریف، جایگاه و محدوده هاي معنویت و سالمت معنوي"موضوع ارائه سخنرانی با -
 .شناسی ایران

o  توسط ) وج سوم رفتاردرمانی شناختیرویکرد مبتنی بر پذیرش و م(ترجمه کتاب دو جلدي زوج درمانی رفتاري یکپارچه نگر
 اعضاي گروه

o  با موضوع اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر ) عضو گروه دین و معنویت(انجام تحقیق توسط جناب آقاي پیمان یوسف زاده
 افزایش هوش معنوي و رضایت زناشویی زوج ها

o  با موضوع بررسی رابطه استقالل و صمیمیت  )عضو گروه دین و معنویت(انجام تحقیق توسط جناب آقاي پیمان یوسف زاده
 خانواده با هویت ملی و مذهبی

o  انجام مقدمات برگزاري کارگاه با موضوع کاربرد تکنیک هاي پذیرش و ذهن آگاهی و ارتقا کارآمدي توسط مرکز مشاوره
  دانشجویی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

    برنامه سه ماه آینده
ها و مراکز علمی که پاسخ مثبت به تقاضاي همکاري مشترك با گروه دین و معنویت انجمن جلسات مشترك با دانشگاهپیگیري برگزاري 

  .اندداده

  spirituality.ipa@chmail.ir  :شناسی دین و معنویتروان گروه تخصصیایمیل 
 مشاورهشناسی تخصصی روان گروه •

کارگروه روانشناسی مشاوره انجمن روانشناسی ایران درراستاي برنامه هاي ساالنه خود و پس از تایید هیات مدیره انجمن اقدام به 
این سخنرانی روز پنج شنبه .توسط آقاي دکتر زارع مدیر این کارگروه نمودند) جذبه کاري(برگزاري سخنرانی با عنوان غرقگی در کار

درقالب سخنرانی هاي ماهانه انجمن و در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی 12الی  10از ساعت  1393آذر  27مورخ 
  .برگزار گردید 
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    اخبار دومین شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران -5- 5
  در شاخه دانشجویی انتخابات داخلی و مسئولیت ها •

در محل دفتر انجمن  15/9/1393در تاریخ  شوراي اجرایی شاخۀ دانشجویی انجمن روانشناسی ایراندومین دورة اولین جلسۀ 
مدیره انجمن روانشناسی ایران، رئیس  این جلسه با حضور جناب آقاي دکتر پورشریفی بازرس محترم هیأت. روانشناسی ایران برگزار شد

  .اخۀ دانشجویی به همراه بازرس شوراي اجرایی تشکیل شدپیشین شوراي اجرایی و هفت تن از اعضاي شوراي اجرایی ش
جلسه با تبریک جناب آقاي دکتر پورشریفی به اعضاي منتخب و نیز درخواست ایشان از اعضا براي معرفی خود، بیان اهدافی که براي 

نکات . جمن روانشناسی ایران دارند آغاز شدمدیرة محترم ان خود از هیأت فعالیت در نظر داشته و نیز انتظاراتی که بابت ادامۀ مؤثر فعالیت
تالش براي بهبود فرآیند : رو مطرح شد عبارتند از مشترکی که در سخن اعضاي شوراي اجرایی شاخه دانشجویی به عنوان اهداف پیش

جامعه روانشناسی، پژوهش و آموزش و کاربست دانش روانشناسی در ایران، ارتباط مؤثرتر انجمن روانشناسی ایران با بدنۀ دانشجویی 
  .اي در روانشناسی تر کردن دایرة نفوذ دانش روانشناسی در جامعه ایرانی، کمک به ارتقاء سطح اخالق حرفه گسترده
شد و انجام دانشجویی  ۀانتخابات داخلی شوراي اجرایی شاخ،یدانشجوی شاخۀ هاي پیش روي ضمن تامل در اهداف و برنامه جلسه در این

 :شدند تعیین زیر شرح به ءآرا اتفاق هاي اصلی در شوراي اجرایی به یتمسئولنامه،  نیآی 4-6بر اساس بند 
  )کاندیداي دکتري تخصصی روانشناسی، دانشگاه الزهرا(مهرنوش اثباتی:رئیس •
  )دانشجوي دکتري تخصصی مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبایی(محمدحسن آسایش :یسئنایب ر •
  )روانشناسی سالمت، دانشگاه تهراندانشجوي دکتري (علی فیضی :دبیر •
  دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران(محسن روستا :دار خزانه •

  :دانشجویی به شرح زیر تعیین شدندۀ شاخشوراي اجرایی هاي تحت نظر  یت کمیتهمسئولنامه  آیین 7مادة همچنین بر اساس 
دانشجوي دکتري تخصصی مشاوره، دانشگاه عالمه (سن آسایش محمدح: تخصصی دانشجویی-هاي علمی مسئول گروه •

 )طباطبایی

 )دانشجوي دکتري روانشناسی سالمت، دانشگاه خوارزمی(هاشمی  سارا بنی: مسئول کمیتۀ دانشجویی آموزش •

 )دانشجوي دکتري روانشناسی سالمت، دانشگاه تهران(علی فیضی : علمی هاي مسئول کمیتۀدانشجویی گردهمایی •

قیصر ملکی ، )دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران(محسن روستا : مسئول کمیتۀ دانشجویی پژوهش •
 )دانشجوي دکتري روانشناسی بالینی، دانشگاه شهیدبهشتی(

بالینی، دانشگاه دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی (اصل  رضا اکبري علی :مسئول کمیتۀ دانشجویی پذیرش و روابط عمومی •
 )آزاد اسالمی واحد بین المللی کیش

 )دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران(مرتضی فاتحی : بازرس •
  

  فراخوان عضوگیري در شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران •
  شبرد اهداف و نیز جذب مشارکت دانشجویان فعال و شناسی ایران در جهت پی دومین شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روان

شناسی و  لذا از کلیه دانشجویان روان. هاي سراسر کشور نموده است در دانشگاه نماینده شاخه دانشجوییگیري  مند اقدام به عضوعالقه
و به همراه مدارك به ایمیل شاخه شود در صورت تمایل فرم ثبت نام را تکمیل  دعوت می) کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتري(مشاوره 

  :دانشجویی به آدرس زیر ارسال فرمایند

shakheye.daneshjoo@gmail.com  
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همچنین دانشجویان ترم آخر تحصیلی . شرط اولیه احراز این نمایندگی عضویت فرد در انجمن روانشناسی ایران است: تذکر
  .       مجاز به ثبت نام نیستند
  ها در دانشگاه شاخه دانشجوییشرح وظایف نمایندگان 

  .شرکت در انتخابات ساالنه شوراي اجرایی شاخه دانشجویی ودر صورت نیاز حضور در جلسات اعالمی از سوي شاخه دانشجویی •
  .فعالیت مستمر در دانشگاه در راستاي پیشبرد برنامه ها و اهداف شاخه دانشجویی •
 .شناسی ایران روانتسهیل فرآیند عضویت دانشجویان در انجمن  •
  .شناسی ایران شناسی با شاخه دانشجویی و انجمن روان تسهیل ارتباط دانشجویان روان •

    مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام نمایندگان
  تکمیل و ارسال فرم ثبت نام  .1
  اسکن کارت عضویت در انجمن روانشناسی ایران .2
  اسکن کارت دانشجویی معتبر و یا گواهی اشتغال به تحصیل .3

  
  کمیته پذیرش و روابط عمومی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران
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  در کمیته پژوهش شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران اي دوره تربیت پژوهشگر حرفه •
دوره اي  نظري و عملی با هدف تربیت پژوهشگر کمیته پژوهش شاخه دانشجویی انجمن روان شناسی ایران قصد دارد به زودي 

ی و کیفیحرفه  این دوره تحت نظر اساتید برجسته حوزه هاي مختلف پژوهشی . برگزار کند اي در زمینه انجام پژوهش هاي کم
مدت این دوره یک سال و نیم است و مبتنی بر مدل آموزشی دانشگاه آمستردام هلند در زمینه تربیت . کشورمان برگزار می گردد

نامه آموزشی شامل سرفصل هایی از قبیل فلسفه علم و روان شناسی، روش تحقیق کمی و این بر. پژوهشگر در حیطه روان شناسی است
کیفی، آمار و مدل سازي پیشرفته، آموزش نرم افزارهاي کاربردي در حوزه پژوهش هاي کمی و کیفی، اصول مقاله نویسی به زبان 

ي در پایگاه هاي علمی، چگونگی چاپ مقاالت در ژونال انگلیسی و شرکت در کنفرانس هاي علمی بین المللی، اصول حرفه اي جستجوگر
  . هاي معتبر و همچنین برگزاري ژورنال کالب ها و جلسات مباحثه هدفمند است

افراد براي کسب گواهی پژوهشگر حرفه اي باید طی دوره فوق در حوزه هاي مورد عالقه خود، پژوهشی هایی را زیر نظر اساتید دوره به 
در واقع هدف اصلی این دوره شروع اجراي پژوهش هایی با استاندارد جهانی . در ژورنال هاي معتبر علمی منتشر شوندانجام برسانند که 

و نه (شایان ذکر است ظرفیت این دوره محدود است و شرکت کنندگان فقط از میان افراد مستعد . در کشورمان توسط نسل جوان است
نام بزودي در پورتال شاخه  سایر اطالعات تکمیلی و نحوة ثبت. ري انتخاب می شوندو از طریق مصاحبه حضو) رزومه دار آالزام

  .دانشجویی درج خواهد شد
کمیته پژوهش شاخه دانشجویی انجمن روان شناسی ایران آمادگی خود را جهت دریافت پیشنهادات دانشجویان، اساتید و محققین 

  :با ما از طریق ایمیل شاخه دانشجویی انجمن در تماس باشید. مایدمحترم جهت ارتقاي بیش از پیش این دوره اعالم می ن
shakheye.daneshjoo@gmail.com  

  
  کمیته پژوهش شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران
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 کارگاه هاي زمستانی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران •

تاریخ   مدرس  نام کارگاه
  سرفصل ها  برگزاري

درمان مبانی پایه در 
  رفتاري - شناختی

  سارا بنی هاشمی
 دکتريدانشجوي 

روانشناسی سالمت، دانشگاه 
  خوارزمی

زمستان 
1393  

هاي ارزیابی در رفتاري، شیوه -شناختی -مقدمات درمان
رفتاري،  -رفتاري، مفهوم پردازي شناختی -درمان شناختی

رفتاري، تکلیف و اهمیت  -ساختار و فرایند درمان شناختی
  .رفتاري -درمان شناختیآن در 

هاي تنظیم تکنیک
هیجان و مدل بد تنظیمی 

  هیجانی

  فرزهرا طاهري
کاندیداي دکتري 

روانشناسی بالینی، دانشگاه 
  شهید بهشتی

زمستان 
1393  

هـاي  تعریف تنظیم هیجان، اهمیت بـه کـارگیري تکنیـک   
درمـانی، معرفـی مـدل بـدتنظیمی     تنظیم هیجـان در روان 

توجه، ( ، چهار راهکار تنظیم هیجان 2013منین و فرسکو 
هاي تنظیم ، تکنیک)پذیرش، فاصله گرفتن و ارزیابی مجدد

اي، هیجان همراه با ایفاي نقش، فضاي تـنفس سـه دقیقـه   
آگاهانه، مراقبه حضور گشـوده، آگـاهی   تنفس شکمی ذهن
  .آگاهانهبدنی و عضالنی ذهن

درمان مبتنی بر پذیرش و 
  )ACT(تعهد 

  اثباتیمهرنوش 
کاندیداي دکتري تخصصی 
  روانشناسی، دانشگاه الزهرا

  و
  علی فیضی

دانشجوي دکتري 
روانشناسی سالمت، دانشگاه 

  تهران

زمستان 
1393  

آشنایی با فلسفه بافتارگرایی کارکردي و نحوه تطبیق آن با 
کار بالینی، آشنایی با نظریـه درمـان مبتنـی بـر پـذیرش و      

ان از دیدگاه ایـن نظریـه،   شناسی و درم تعهد، تبیین آسیب
آشنایی با شش فرآیند انعطاف پذیري روانشناختی، آشنایی 

زاي روانشــناختی، ارزیــابی  بــا شــش فرآینــد اصــلی آســیب
پـردازي   انعطاف پـذیري روانشـناختی در مراجـع و مفهـوم    

ــک  ــوزش تکنی ــورد، آم ــذیري   م ــزایش انعطــاف پ ــاي اف ه
  .روانشناختی

  
  .پیگیري فرماییدلطفا تاریخ دقیق برگزاري و سایر اطالعات الزم را از طریق پورتال شاخه دانشجویی به آدرس زیر  : توجه

http://www.iranpa.org/portal/Default.aspx?alias=www.iranpa.org/portal/student 
  

  کمیته آموزش شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران
 

  بازگشت به صفحه اول
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  هاي علمی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران هاي کمیتۀ گردهمایی برنامه سخنرانی •

  تاریخ  سخنرانان/سخنران  موضوع سخنرانی

حالِ ما با همانِ تنهایان؟ کاوش رابطه احساس 
  تنهایی، سالمتی و بیماري

  علی فیضی
دانشجوي دکتري تخصصی روانشناسی 

  سالمت، دانشگاه تهران

نیمه دوم دي 
1393  

  انقالب دوم شناختی: روانشناسی تکاملی
  نظري فرزین حق

اعصاب  دانشجوي دکتري تخصصی علوم
  شناختی، دانشگاه شهید بهشتی

نیمه دوم بهمن 
1393  

  بابک همتیان  هایی نو درباره استدالل بالینی یافته
  کارشناسی ارشد علوم شناختی 

نیمه اول اسفند 
1393  

هاي سه درمان از موج سوم  ها و تفاوت شباهت
درمان مبتنی بر شفقت، درمان مبتنی : رفتاردرمانی

 رواندرمانی تحلیلی کارکرديبر پذیرش و تعهد، و 
  

  مهرنوش اثباتی
دانشجوي دکتري تخصصی روانشناسی، 

  دانشگاه الزهرا؛
  و

  عیسی حکمتی
روانشناسی،  تخصصی دکتري دانشجوي

  دانشگاه تبریز؛
  و

  علی فیضی
روانشناسی  تخصصی دکتري دانشجوي

  سالمت، دانشگاه تهران

نیمه دوم 
  1394اردیبهشت 

  .پیگیري فرماییدلطفا تاریخ دقیق برگزاري و سایر اطالعات الزم را از طریق پورتال شاخه دانشجویی به آدرس زیر  : توجه
http://www.iranpa.org/portal/Default.aspx?alias=www.iranpa.org/portal/student 

 
 کمیته آموزش شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران

 
  بازگشت به صفحه اول
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  اشتغال تخصصی پروانه اعطاي درخصوص اي حرفه نظارت و ها کمیسیون امور معاونت اطالعیه - 6- 1
به اطالع کلیه روان شناسان و مشاوران می رساند برحسب مصوبه شوراي مرکزي پروانه تخصصی اشتغال به افرادي اعطاء می شود که در 

همچنین به فارغ التحصیالن . دو مقطع تحصیلی آموزشی و پژوهشی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري فارغ التحصیل شده باشند
  .طعی پروانه اشتغال حرفه اي تعلق نمی گیردپژوهش محور در هر مق

  شناسان کشور در گوگل گروه الکترونیکی روان ادامه فعالیت و عضوگیري - 6- 2
اگرچه این . اندازي شده استکشور 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

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

   ،شایان ذکر است
اعضایی از  و نیز؛ رسانی مطلبیها و نیز شاخه دانشجویی انجمن در صورت نیاز به اطالعها، 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 
 بازگشت به صفحه اول

 
 
 
 

  ها تا واقعیتاز انتظار: شناسی و مشاوره در دوره سومسازمان نظام روان -  1-7
 دکتر حمید پورشریفی

 جمهوري اسالمی ایرانشناسی و مشاوره عضو شوراي مرکزي سازمان نظام روان 
poursharifh@gmail.com 

  چکیده
شناسی در ایران اشاره شده و سپس ضمن تفکیک رشته و حرفه، به ضرورت نقد در اي به پویایی رواندر این نوشته ابتدا طی یک مقدمه

شناسی و مشاوره در دوره در ادامه، عملکرد سازمان نظام روان. پرداخته شده استشناسی، حوزه عمل نقد حاضر و منطق این نقد روان
اي، ها، تمرکز زدایی، اطالع رسانی، آموزش، پروانه اشتغال حرفهگذاريسوم در محورهاي تعامالت فراسازمانی، اقدامات ساختاري، سیاست

هاي مثبت و منفی عملکرد ازمان مورد بررسی قرار گرفته و جنبهحقوق مراجعان، حقوق روانشناسان و مشاوران و شفاف سازي امور س
ي حاضر این است که اگرچه اقدامات روح حاکم بر نوشته. سازمان در هر کدام از این محورها به همراه پیشنهادهایی ذکر شده است

اي سازمان و حرفه متناسب نیست مثبتی در سازمان طی دوره سوم دوره اتفاق افتاده است، اما اقدامات انجام شده، با نیازه
  . هاي سازمان و تسریع امور وجود داردو ضرورت تجدید نظر در برنامه

 شناسیي روان هاي خبري حرفهاخبار و گزارش -6

  بحث ویژه -7

mailto:IranianPsychologists@googlegroups.com
mailto:poursharifh@gmail.com
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  مقدمه
هایی است که گاهی هاي این حرکت موثر رو به جلو، هجمهیکی از مالك. رودشناسی در ایران پویا، سرزنده و موثر به پیش میقطار روان

        ي آن، سعی دارند افرادي که البته مطابق شواهد نه معرف صنف خود هستند و نه نماینده. شودشناسی انجام میبه سمت روان
همچنین افرادي در . شناسی را زیر سؤال ببرندشناسی را محدود به فروید نموده، و با نقدهاي اي بسا نادرستی که از فروید دارند روانروان

ي آن صنف باشند سعی دارند توان علمی و اثربخشی آنکه معرف و یا نمایندهباز بیشناسی، که هاي همبسته با روانبرخی از صنف
شناسی، بیشتر از منطق، سرشار از هیجان از آنجایی که بسیاري از این به اصطالح نقدهاي روان. شناسان را زیر سؤال ببرندمداخالت روان

توان به آنها به چشم هجمه باشد، به راستی میها و قضاوت میبه سوگیري آنها غالبا آلوده هاي ظاهرا منطقیهستند و گفتارها و نوشته
شناسی در ایران دهد که روانها نشان میاین هجمه. شودهایی در نظر گرفت که به سمت قطار پرتاپ مینگریست، و آنها را چونان سنگ

 نانِ را قطاربانان و قطار شکبی. که در حال حرکت باشد شودها به سمت قطاري پرتاپ میشود، سنگمنشا اثر است ؛ چرا که گفته می
  . تر از قبل استهم پرتوان ي مسیر و آنشان ادامه اندیشند و تنها انتخابنه به توقف قطار و نه پاسخ به سنگ می منطقی
شناسی به مثابه رشته نقدهایی روان .تر و موثرتر به پیش خواهد رفت که به کرات با نقد مواجه شودشناسی زمانی پویاتر، سرزندهروان

     هايشناسی ایران و برخی در برنامههاي قبلی انجمن روانهاي ویژه خبرنامهبرخی از این نقدها در بحث.را به دنبال داشته است
ناسی به عنوان هاي جدي روانشیکی از چالش. هایی نظیر خانه اندیشمندان علوم انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته استموسسه

بازنگري همیشه و در همه حال خوب است در . شناسی توسط شوراي تحول علوم انسانی متمرکز شده استرشته، در تغییرات دروس روان
اي به معاون آموزشی انجمن روانشناسی ایران و انجمن مشاوره ایران در نامه. هاي ارزیابی نیز درست باشدصورتی که فرایند و مالك

اگرچه در این تغییرات . اندشناسی مطرح کردههاي خود را در محتوا و فرایند بازنگري دروس روانلوم، تحقیقات و فناورینگرانیوزارت ع
توان حوزوي کردن روانشناسی هاي مثبتی وجود دارد ولی مواردي نظیر اضافه شدن دروسی به سطح کارشناسی که آن را بیشتر میجنبه

شناسی و مشاوره چه پاسخی را ي دو انجمن مهم روانمعلوم نیست که وزارت علوم در مقابل نامه. قابل تاملی استدر نظر گرفت، موضوع 
- ریزيهاي علمی در برنامهشود به نظرات انجمناتخاذ خواهد کرد و دولت تدبیر و امید با این چالش مواجه است که آیا آنگونه که ادعا می

  .کرد یا نه هاي علمی و آموزشی توجه خواهد
نسل جدید ممکن است در جریان نباشد که در ایامی نه خیلی دور، .هاي خوبی داشته استشناسی در ایران به مثابه حرفه توفیقروان

با تاسیس سازمان نظام . اي مستقل را نداشتي استادي اجازه قانونی فعالیت حرفهشناس حتی با درجهمثال در دهه هفتاد، یک روان
ي روانشناسی کشور از همه اند و جامعهاي مستقلی برخوردار شدهشناسان از هویت حرفهبه بعد، روان 1382و مشاوره، از سال  روانشناسی

اندازي اقدامات براي تشکیل شناسی ایران که در راههاي اول و دوم انجمن روانافراد حقیقی و حقوقی، از جمله هیات مدیره محترم دوره
  . اند ممنون و سپاسگزار استسازمان نقش داشته

اي نقدي بر روانشناسی به مثابه حرفه است و طی آن ي حاضر به گونهنوشتهگیرد؟نقد حاضر در چه حوزه و با چه منطقی صورت می
این شناسی و مشاوره و آنهم برشی از عملکرد شناسی یعنی سازمان نظام روانشود با تمرکز بر بخشی از محیط درونیِ روانسعی می

ي افرادي که دلشان براي همه. پرداخته شود) هاي بهبودفرصت(ها ها و ضعفسازمان یعنی با تاکید بر دوره سوم، در حد توان به قوت
تپد، وظیفه دارند به فراخور اطالعاتی که در اختیار دارند به نقد بپردازند تا هم فرهنگ مکتوب مرتبط گسترش یابد و حرفه و رشته می

بر . سازدشک عضویت در شوراي مرکزي سازماناین وظیفه را دوچندان میبی .هاي بهبود هرچه بیشتري براي حرفه فراهم شودهم فرصت
اینکه موارد الزم براي تغییر را رصد . کنده مجلس در مقیاس کشوري ایفا میاین اساس الزم است نگارنده نقشی را ایفا کند که یک نمایند

اي صورت پذیرفته و در حضور شوراي مرکزي ماه در یک نقد ده صفحهسوالن سازمان برساند؛ امري که اوایل آبانکرده و به سمع و نظر م
اند و هم با مسوالن محترم سازمان تقدیم مسوالن سازمان شده است و اینکه در تعاملی همزمان، هم با افرادي که وي را انتخاب نموده

امید که اعضاي حرفه به حقوق خودشان که آگاهی از روند اقدامات است دست یابند و نیز مسوالن  سازمان مواردي را مطرح نماید؛ با این
  .محترم سازمان به اهمیت پرداختن به امور به جا مانده بیش از پیش واقف شوند
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د دل و تخلیه هیجانی شد و شکل اظهار درمیپذیرفت، بیشتر معطوف به گذشته اگر این نقد در اواخر دوره سوم صورت میچرا االن؟
بر این اساس،  ي سوم باقی مانده است وکرد ولی اینک به لطف خدا یکسال و اندي از عمر دورهکرد و سودمندي الزم را پیدا نمیپیدا می

  . بلکه در واقع فرصتی براي بهبود و ارتقاي عملکرد سازمان است نقد حاضر نه تنها تهدیدي براي مسئوالن اجرایی سازمان نیست
  

  شناسی و مشاوره در دوره سومنقدي بر سازمان نظام روان
هاي منفی نیست و الزم است همراه با پیشنهاد ارایه شود که اثربخشی آن باال باشد؛ شکی نیست که نقد به منزله بیان صرفا جنبه

هاي مثبت و منفی این سازمانمطرح شده، جنبهمسایل مهم  در ادامه. امري که سعی شده است در این نوشته در حد توان رعایت شود
  .اقدامات ذکر شده و پیشنهادهاي الزم براي ارتقاي آنها به عمل آمده است

یکی . هاي مهمی است که سازمان به آن نیاز دارد، از حوزهتعامالت فراسازمانی با مسؤولین سطوح مختلف قواي سه گانه کشور
هاي بوده است که در ابتداي دوره سوم گام آیین نامه اعتبار بخشی مراکز مشاورهث هاي تعامالت فراسازمانی مبحاز موضوع

هاي مجدانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، به ویژه ریاست پیگیري: ي مثبتجنبه. سودمندي در خصوص آن برداشته شده است
ی و اعتباربخشی مراکز مشاوره را در دستور کار خود قرار محترم سازمان، موجب شد که هیات محترم دولت، بازنگري آیین نامه سامانده

به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و به تاریخ  1392ماه اردیبهشت 4نامه به تاریخ داد به طوري که به لطف خدا، اصالحیه این آیین
که مسولین محترم سازمان همچنان به اطالعاتی وجود دارد . توسط معاون اول محترم ریاست جمهوري براي اجراابالغ شد21/2/1392

ي چالشی خود را حفظ کرده این موضوع همچنان جنبه :ي نه چندان مثبتجنبه.صورتی جدي به دنبال نهایی کردن این امر هستند
  .رود هرچه زودتر نهایی شودآوردهاي عملی مثبت و ملموسی در این خصوص رخ نداده است؛ امري که امید میاست و هنوز دست

هاي مستمري تالش: هاي مثبتجنبه. از دیگر محورهاي تعامالت فراسازمانی بود هاموضوع ساختمان براي سازمان و استان 
ها به جز در یک یا دو استان به نتیجه نرسیدند براي گرفتن ساختمان از ساختارهاي دولتی توسط سازمان به عمل آمد؛ هرچند این تالش

در نهایت ساختمانی گویابا بودجه . ن کشوري به سازمان و واحدهاي استانی شد و شایان تقدیر بودولی مبناي افزایش توجه مسئوال
اي از ساختمان جدید سازمان به عمل آید در حالی که رفت استفاده بهینهانتظار می: جنبه هاي نه چندان مثبت.سازمان خریداري شد

  . اي تدوین شوداز ساختمان جدید برنامه برداري بهینهکه براي بهره شودپیشنهاد می. چنین وضعیتی مشهود نیست
گویا بر اساس گفتگوهاي : هاي مثبتجنبه. یکیدیگر از محورهاي تعامالت فراسازمانی استهمکاري پلیس امنیت با سازمان 

ه افراد غیرروانشناس که به نوعی به فیمابین مسئولین محترم سازمان و پلیس امنیت فرصتی حاصل شده است که افراد خاطی به ویژ
حوزه روانشناسی ورود پیدا می کنند براي اقدامات الزم به پلیس امنیت معرفی شوند و بر این اساس قریب یکسال قبل فهرستی از استانها 

ام خاصی صورت تا این لحظه معلوم نیست که آیا در خصوص معرفی شدگان اقد: جنبه هاي نه چندان مثبت. تهیه و تحویل شده است
شود اقدامات و به ویژه نتایج احتمالی میپیشنهاد . ها اطالعی از نتایج دارند یا نهگرفته است و معلوم نیست که در این خصوص استان

  . اطالع رسانی شود
: تهاي مثبجنبه. یکیدیگر از محورهاي تعامالت فراسازمانی است ردیف بودجه مستقل براي سازمانپیگیري براي اختصاص

دریافت خبر تصویب ردیف بودجه مستقل براي سازمان در ابتداي دوره سوم شوق خوبی را ایجاد کرد هرچند بعدها این ردیف بوجه گویا 
ترین آن عدم دریافت کامل متاسفانه بنا به دالیلی که ممکن است اصلی: جنبه هاي نه چندان مثبت. به یک بودجه متمرکز تغییر یافت

ها نشان هاي دیگر باشد به نظر می رسد تاثیر این تصویب هنوز خودش را به ویژه در استانهزینه کرد بودجه در حوزهبودجه مصوب و یا 
  .نداده است

 هایینامهتدوین آیینها و گذاري، همچنین اقداماتی در خصوص سیاستتدوین ساختار تشکیالتی سازماناقدامات ساختاري و 
هاي مهم و مثبتی بوده است که در دوره سوم عملی شده ها از جمله گامنامه کمیسیونمرکزي و آیین نامه داخلی شوراياز قبیل آیین

  . است
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آموختگان گیري در خصوص دانشتصمیم. ي مثبتی توسط شوراي مرکزي انجام شده استهاگذاريسیاستدر این دوره 
اگرچه . کردها قبل به آن ورود پیدا میبود شوراي مرکزي از مدتهایی بود که الزم یکی از چالش هاي غیرمرتبط،کارشناسی در رشته

یعالقمندي، توان و تالش باالیی که دارند برخی از  شرایط الزم به ورود به حرفه را هاي غیرمرتبط به واسطهآموختگان رشتهبرخی از دانش
ها، هاي آموزش در دانشگاهرشد و نیز دیگر محدودیتکنند ولی به ویژه با توجه به محدود بودن مدت آموزش در کارشناسی اکسب می

هاي حرفه، بر این اساس و با توجه به حساسیت. کنندآموختگان یاد شده آمادگی الزمرا براي ورود به حرفه کسب نمیبسیاري از دانش
نمایند که حداقل در دو مقطع در ي اشتغال کسب توانند پروانهماه سال جاري مصوب نمود که صرفا افرادي میشوراي مرکزي در آبان

اما شوراي مرکزي به منظور متضرر نشدن افرادي که تاکنون و بدون . آموخته شده باشندشناسی و مشاوره دانشیکی از گرایش هاي روان
صوبه مشمول افرادي اند در نظر گرفته است که این مشناسی یا مشاوره ورود پیدا کردهاطالع از این مصوبه به مقطع کارشناسی ارشد روان

-همچنین از دیگر سیاست. شوندو به بعد وارد مقطع کارشناسی ارشد می 1393باشد که بعد از تاریخ این مصوبهیعنی از ورودهاي بهمن 
و افراد داراي  محورهاي مجازي، پژوهشآموختگان دورهاي به دانشي اشتغال حرفهتصمیم عدم اعطاي پروانههاي مثبت گذاري

  . دکتري افتخاري است
اقدام  هاشناسی و مشاوره دانشگاههاي رواناعتبارگذاري رشتهتواند نسبت به هایی است که میي سازمانسازمان نظام از جمله
-شواهدي متاسفانه دانشگاهبراساس . اي ارایه نمایدهاي داراي استاندارد الزم پروانه اشتغال حرفهآموختگان دانشگاهنموده و صرفا به دانش

آنکه در کنند بیشناسی یا مشاوره را جذب میهاي روانها دانشجوي کارشناسی ارشددر یکی از گرایشهایی هستند که به عنوان مثال ده
تاخیر در اتخاذ ها گذاريیکی از کارهاي ناتمام در حوزه سیاست. آن گرایش هیات علمی رسمی مرتبط و کافی داشته باشند

هایی که استاندارد الزم را رعایت رغم اینکه مساله موضع گیري در مورد دانشگاهعلی.استهاي فاقد استاندارد وضعمقابل دانشگاهم
رسد تاکنون هیچ اقدام کارشناسی و تهیه الیحه در کنند بارها و بارها در جلسات شوراي مرکزي تصریح شده است، ولی به نظر مینمی

هاي فاقد هاي استاندارد و به تبع آن تعیین فهرست دانشگاهتیمی براي تعیین شاخص شودپیشنهاد می. ستاین خصوص صورت نشدها
آموختگان ها و استاندارد، به دانشهاي مورد نظر اطالع رسانی شود که در صورت عدم احراز شاخصهاي الزم تعیین و به دانشگاهشاخص

  .صادر نخواهد نموداي ها پروانه اشتغال حرفهاین دانشگاه
در . ها شکل گرفت و بستر بسیار مناسبی براي تمرکززدایی برداشته شدي استاندر همه واحدهاي استانی سازماندر دوره دوم ، 

مشارکت دادن استان ها در تحویل و : برداشته شد که برخی از آنها عبارت بودند از هاي مثبتیگامها ابتداي دوره سوم در خصوص استان
ها؛ ایجاد هیات هاي بدوي؛ تالش براي تشکیل مناطق در تهران؛ تالش براي به رسمیت شناخته شدن سال مدارك عضویت و پروانهار

ها؛ تالش براي عضویت روساي شوراهاي استانی در شوراي شوراهاي استانی توسط استانداران؛ تالش براي حل مساله ساختمان استان
ها فاقد معاون است؛ نام استاد هاست که در واقع هماهنگی امور استانمدت :هاي منفیجنبه. هااز استاناداري استان و بازدید از برخی 

کند مقام را دارد معاونت را هدایت میهاست فردي که سمت قائمبخش این معاونت است ولی سالارجمند جناب آقاي دکتر مهریار زینت
ضور ندارد؛ بیش از یکسال و نیم است که هیچ نشستی براي روساي شوراهاي استانی برگزار مقامی در این معاونت حهاست هیچ قائمو ماه

ها در دریافت سهم عضویت و پروانه اشتغال و نشده است، علت تعویق آن احتمال برگزاري مجمع عمومی بود که عمال برگزار نشد؛ استان
ظرفیت باالي استان ها در امر بسیار مهم نظارت و ارزیابی عمال از کنند؛ نیز دریافت بودجه از سازمان مشکالتی را تجربه می

. باشدهایی است که سازمان با آن مواجه میترین مسایل و چالش؛ در حالی که مساله نظارت و ارزیابی یکی از جدياستفاده نشده است
مقامی براي انتصاب سریعقائم:اقدام پیشنهادي.شود احساس رهاشدگی استدر مجموع آنچهاز تعامل با واحدهاي استانی استنباط می

ها؛ برگزاري سریع نشست مشترك روساي شوراهاي استانی با اعضاي شوراي مرکزي؛ مشارکت دادن جدي معاونت هماهنگی امور استان
  .هاي جدي در تمرکز زداییشوراهاي استانی در امر نظارت و ارزیابی؛ برداشته شدن گام

. هاي آموزشی، کارورزي و موسسه آموزش سه موضوع مهمی هستند که هر کدام نیازمند تامل هستندگاه، بحث کارحوزه آموزشدر 
نامه ها از طریق تهیه آیینمند کردن هرچه بیشتر برگزاري کارگاهتوان به نظاممی هاي مثبتجنبه، از هاي آموزشیکارگاهدر خصوص 

رسد صرفا مجوزها با بررسی تقاضاها صادر و باالسري نکه در حال حاضر به نظر میایهاي نه چندان مثبتجنبه. و ابالغ آن اشاره کرد
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بر این اساس . هاي بیشتري برداشته شودها الزم است گامرسد براي نظارت بر برگزاري کارگاهشود در حالیکه به نظر میدریافت می
بیشتري صورت پذیرفته و از ظرفیت شوراهاي استانی در این هاي آموزشی نظارت شود بر کیفیت و نحوه برگزاري کارگاهمی پیشنهاد

  . خصوص استفاده به عمل آید
هایی را در متقاضیان پروانه اشتغال ایجاد هاي موجود در آن سردرگمیهاي مهمی است که ابهامیکی دیگر از حوزهکارورزي موضوع 
کارورزي، با محوریت استادناظري تصویب شد، که  نامهدر این خصوص این است که چند ماه قبل آیین هاي مثبتجنبهاز . نموده است

ي اجرایی نامهي اشتغال خواهد بود و همزمان با نگارش این نوشته، به لطف خدا شیوهپاسخگوي بسیاري از سواالت متقاضیان پروانه
هرچندچنانچه این . هاي کارورزیپرداخته شداله بسیار مهم فرایند و هزینهکارورزي توسط شوراي مرکزي تصویب شد و در آن به مس

تر از شود پیششد، پیشگیري از تخلف ها و سواستفاده هایی که متاسفانه در این حوزه دیده مینامه زودتر تصویب مینامه و شیوهآیین
  . بخش استشوراي مرکزي در خصوص پیشبرد این امرمسرتهاي ذیربط و توانست آغاز شود؛ ولی به هر حال اقدام معاونتاینها می
افرادي که . نظرهایی را به وجود آورده استانگیزي است که اختالفهاي بحث بردر سازمان از موضوع موسسه آموزشاندازي راه

دارند که سازمان کنند و اظهار میهاي آموزشی در سازمان و نقدهاي وارد بر آن اشاره میمخالف این امر هستند به سابقه برگزاري کارگاه
هایی همانند کنند که موسسه با هدف برگزاري کارگاهافرادي که موافق این امر هستند مطرح می.تواند هم متولی باشد و هم ناظرنمی

یگر برگزار کنندگان هایی از آموزش ورود پیدا کند که دهاي علمی و مراکز و موسسات شروع به کار نمی کند و قصد دارد به حوزهانجمن
برخالف در باغ سبزي که موافقان و مسوالن  در حال حاضر موسسه آموزش.ها درگیر آن نیستند و قصد نوآوري وجود داردکارگاه

    ي هاي علمی و موسسات و مراکز برگزار کنندهصرفا رقیب نسبتا متوسطی براي انجمندادند اجرایی سازمان نشان می
  .شد صورت نگرفته استو اتفاق خاصی در خصوص تحقق الگویی از آموزش که در مورد آن ادعا می شده استهاي آموزشی کارگاه

. شوداز مسایل اساسی سازمان نظام تلقی می هاي تخصصینحوه عمل کمیسیون اي و براي تحقق آنصدور پروانه اشتغال حرفه
در مورد نقدهاي . ها قابل طرح استخصوص فرایند بسیاري از کمیسیونها و نقدهایی کلی در نقدهایی اختصاصی به برخی از کمیسیون

هاست که بدون ترین کمیسیون سازمان، مدتمطرح است که به عنوان پرمخاطبشناسیکمیسیون تخصصی رواناختصاصی، مساله 
ز عضویت در این کمیسیون و طی کند و انتقادهاي شفاهی نگارنده در زمان استعفا احضور رییس و نایب رییس در جلسات، فعالیت می

ي اشتغال در تمامی مبناي صدور پروانه. ي کتبیدر این خصوص تاکنون آثاري نداشته استجلسات شوراي مرکزي و همچنین نامه
هاي خاص خود را دارد و الزم است نحوه اي متقاضیان است و حساسیتهاي تخصصی از صالحیت حرفهها،ارزیابی کمیسیونکمیسیون
ها و تامل هایی براي مساله به نظر می رسد و یا حداقل امیدواریم تالش: هاي مثبتجنبه.ها از روایی و پایایی الزم برخوردار باشدارزیابی

در .شودهایی دیده میها ناهماهنگیي عمل کمیسیوندر حال حاضر در شیوه: هاي منفیجنبه. ها در حال انجام باشدفرایندي کمیسیون
شود؛ امري که پایایی نتایج هاي مختلف و نیز در یک کمیسیون در جلسات مختلف گاهی وحدت رویه در شیوه عمل دیده نمیکمیسیون
ها از طرفی دیگر در برخی از موارد فرق رشته و حرفه و نیز تمایز تخصصی بین گرایش. سازدها را با سوال مواجه میهاي کمیسیونارزیابی

ي اشتغال ها دارند بعد از دریافت پروانهروانشناس بالینی و یک روانشناس عمومی که تفاوت جدي در آموزش مثال یک. شودرعایت نمی
هایی شود دستورالعملمیپیشنهاد .ي خدمات خواهند داشت؛ امري که الزم است تصریح و به مخاطبان ابالغ شودهایی در ارایهچه تفاوت

شناسی و مشاوره توسط هاي مختلف رواني عمل گرایشدر عین حال حوزه. ا تدوین شودهبراي ایجاد هماهنگی شیوه عمل کمیسیون
اي به اي ابالغ شود تا استاندارد اخالقی در مورد صالحیت حرفههاي تخصصی مشخص و مراتب به دارندگان پروانه اشتغال حرفهکمیسیون

صدور مجوز پروانه اشتغال از استانداردهاي الزم برخوردار نیست،ضروري همچنین با توجه به اینکه فرایندهاي کنونی . خوبی رعایت شود
اي متقاضیان پروانه بازتعریف و استاندارد شده و فرایندهایی گیري از تجارب داخلی و جهانی فرایند تعیین صالحیت حرفهاست با بهره

 . مورد توجه جدي قرار گیردبرگزاري امتحان بوردهمانند 
به همین منظور الزم است . است صیانت از حقوق مراجعانشناسی و مشاوره کشور، تشکیل سازمان نظام روان یکی از اهداف اصلی

 :هاي مثبتجنبه. است شناسان و مشاورانبر عملکرد رواندار دقیق و سازمان نظارتهاي مختلفی برداشته شود که یکی از آنها گام
هاي جنبه. انداست و گویا افرادي به ویژه در تهران براي این منظور در نظر گرفته شده اي در حال رخ دادنهایی براي نظارت حرفهتالش
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اساسیبه خوبی مدیریت نمی :منفی به نظر . شوداهمیت امر بسیار باالتر بوده و صرفا با در نظرگرفتن افرادي، آنهم در تهران، این موضوع
هر  شودپیشنهاد می. تدوین نشده و یا اینکه به شوراي مرکزي ارایه نشده است رسد تاکنون پروتکل و ساز و کار جامعی براي نظارتمی

ي کافی استفاده ها به اندازهشناسان و مشاوران که در آن از توان استانچه سریعتر فرایند و پروتکل جامعی براي نظارت بر عملکرد روان
  . شده باشد تنظیم شده و پس از تصویب شوراي مرکزي عملی گردد

. است شناسان و مشاورانصیانت از حقوق روانشناسی و مشاوره کشور، یکی دیگر از اهداف اصلی تشکیل سازمان نظام روان
هاي جدي اعضاي سازمان است که در صورت تصویب، آثار مثبت آن هم ، یکی از چالششناسی و مشاورهمساله بیمه خدمات روان

هایی جدي براي رفع مشکل خوشبختانه تالش. گامی در جهت تامین حقوق مراجعان خواهد بودشناسان و مشاوران بوده و هم شامل روان
از  الزحمه مشاورهمساله حق. شود که ضمن تسریع امور، نتایج احتمالی اطالع رسانی شودبیمه صورت گرفته است و پیشنهاد می

ست هم به حقوق دارندگان پروانه اشتغال و هم به حقوق هاي مهمی است که شوراي مرکزي همیشه در تدوین آن سعی داشته اموضوع
رسدبا اي وجود ندارد به نظر میالبته با توجه به اینکه مراکز دولتیِ کافی براي پوشش خدمات روانشناختی و مشاوره. مراجعان توجه نماید

االن افراد و مراکزي که اصول . رعایت نشده استشناسان و مشاوران تمرکز بر حمایت از حقوق مراجعان،آنطور که باید و شاید حقوق روان
در عین . هاي شوراي مرکزي سازمان هستند به لحاظ درآمد حاصله با مشکالتی مواجه هستنداي را رعایت کرده و تابع مصوبهاخالق حرفه

شهرها تصمیم تر، در مورد کالنشهرها با شهرهاي کوچکها در کالنهاي آتی، با توجه به تفاوت هزینهدر مصوبه شودپیشنهاد میحال 
اندازي مراکز مشاوره هاي دولتی به ویژه در بخش سالمت، امکان راهشود در تعامل با دستگاههمچنین پیشنهاد می. متفاوتی اتخاذ شود

ر نباشد براي رعایت دولتی هرچه بیشتر فراهم شود تا افراد کم درآمد بتوانند از چنین خدماتی استفاده نمایند و شوراي مرکزي هم مجبو
  . تر از میزان واقعی تنظیم نمایدها را پایینالزحمهحال آنها، حق

فقدان فهرست مصوب و ابالغ در ارتباط است  حقوق مراجعانو هم با  شناسان و مشاورانحقوق روانیکی از مسایلی که هم با
کنند که فهرست اسان و مشاوران را در حالی بررسی میدر حال حاضر هیات هاي بدوي و مرکزي، تخلفات روانشن. است شده تخلفات

شوند که از تخلف بودن ها دعوت میهایی به این هیاتشود گاهی افرادي به خاطر اتهامهمین امر باعث می. تخلفات مصوبی وجود ندارد
شود فهرست موارد تخلف تدوین شده و پس از تصویب آن توسط شوراي مرکزي به جامعه بر این اساس پیشنهاد می. آن اطالع ندارند
  . اطالع رسانی شود

بخش مهمی از این . شودمی مواردي وجود دارد که اصالحات در آنها موجب ارتقاي عملکرد سازمان سازمانیامور دروندر مورد 
شناسان و ان تحویل شده است و طرح آن براي عموم رواناي مسقیما به مسوالن محترم سازمموارد طی نقد ده صفحه

ي اهمیت و حساسیتی که با وجود همه: باشددر عین حال برخی از این موارد قابل طرح می. مشاوران نه ضرورت دارد و نه فایده
سولیت یک معاونت مهم دارد تاکنون این معاونت بدون معاون و با یک سرپرست، که خود م معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات

در حال حاضر اگر در سایت سازمان به صفحه این معاونت مراجعه نمایید با یک صفحه .دهددار است به امور خود ادامه میدیگر را عهده
در حال حاضر . است ماشینی شدن اطالعات اعضاسازمانی، مساله تکنولوژي اطالعات ویکی از موارد درون. شویدخالی مواجه می

هاي سنتی در این خصوص استفاده نمایند هاي تحت وب برخوردار نیستند و مجبورند از روشهااز قابلیتاي سازمان براي تکمیل فرماعض
بندي در اطالعات اعضاي بندي شده نیست؛ در مواردي مثل انتخابات شهر تهران، فقدان سازمانو از طرفی دیگر اطالعات اعضاي سازمان

بندي شود اطالعات اعضاي سازمان، تحت وب دریافت شده و با سازمانپیشنهاد می. مشکالتی جدي ایجاد کردسازمان مشهود بود و 
ها به راحتی از اطالعات اعضا براي شدن این اطالعات و تعریف سطوح دسترسی مختلف، مسوالن محترم سازمان در حوزه ستادي و استان

. است انتشار خبرنامهرسانی رخدادهاي سازمان و مساله بعدي اطالع. را به عمل آورند ها استفاده الزماهداف سازمان، به ویژه نظارت
جنبه . تواند به خوبی ایفا نمایدسایت به تنهایی این وظیفه را نمیها حق مسلم آنهاست و وبآگاهی اعضاي سازمان از رخدادها و مصوبه

اینکه  جنبه منفی. هاي قبلی سازمان، حاوي اطالعات بیشتري بودخبرنامه اي منشتر شد که برخالفاینکه در دوره سوم، خبرنامه مثبت
شد و در دوره حاضر این اقدام خوب صرفا یک درخشش کوتاهی هاي قبلی اگرچه خبرنامه، حجیم نبود ولی مرتب منتشر میدر دوره
  . ودانتشار خبرنامه به شکل پرمحتواي آخرین نسخه مجددا انجام ش شودپیشنهاد می. داشت
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از ارکان سازمان محسوب شده و تشکیل آن ضمن کمک به  مجمع عمومیشناسی و مشاوره، هایی نظیر سازمان نظام رواندر سازمان
از آنجا که جمع شدن همه اعضاي . هایی از جمله مالی دارددر حوزه شفاف سازي امور سازمانارتقاي عملکرد سازمان، نقش مهمی در 

       ست، شوراي مرکزي براي تسهیل امر، مصوب نموده است که اعضاي شوراهاي استانی و شوراي مرکزيسازمان در عمل مقدور نی
اینکه در اوایل دوره سوم عزمی جدي توسط مسوالن سازمان براي تشکیل  مثبت جنبه. دار شوندتوانند نقش مجمع عمومی را عهدهمی

هایی که داده شده است، اقدامی عملی براي تشکیل مجمع ، با وجود قولاینکه در عمل تاکنون جنبه منفی. شدمجمع مشاهده می
در مورد  منديبدین ترتیب از تشکیل سازمان تاکنون، بازرسان سازمان فرصت ارایه گزارش مستند و نظام. عمومی به عمل نیامده است

ضمن اینکه چنین گزارشی از طرف هیات بازرسان به شوراي . اندبه مجمع عمومی سازمان پیدا نکرده موارد مختلف از جمله مسایل مالی
هرچه سریعتر نسبت به  شودپیشنهاد می. مرکزي نیز ارایه نشده است و شوراي مرکزي نیز تصویر کاملی از مسایل مالی سازمان ندارد

  . ري مجمع عمومی اقدام به عمل آیدبرگزا
هاي سازمان به ویژه تشکیل مجمع ی اقدامات و برنامهشک رسالت هیات محترم بازرسان سازمان در رصد تمامبی

  .رود به درستی محقق شودعمومی خطیر است؛ امري که امید می
  

    

 بازگشت به صفحه اول
  

  
  
  هایی به سخن نخست شماره بیست و نهم خبرنامه انجمن روانشناسی ایران واکنش -  8- 1
  مرغ یا سیمرغ؟    سی 

مندي به موج سوم رفتار درمانی در  خبرنامه انجمن روانشناسی دکتر حمیدپور در بخش نخست یادداشتی درباره عالقه 29در شماره 
ن مندي بی آگاهی کافی از اصول و مبانی موج اول و دوم رفتاردرمانی چندا از دید ایشان این عالقه. میان دانشجویان روانشناسی نوشتند

ها  اي از آن واکنش آید نمونه متونی که در ادامه می. هاي اجتماعی برانگیخت هایی در شبکه دیدگاه ایشان واکنش. مفید به فایده نیست
هایی مفید و جدي درباره آموزش و کاربست رفتاردرمانی شناختی و خاصه موج سوم  ساز بحث ها سبب امیدواریم بازتاب این واکنش. است

  .شودرفتاردرمانی 
  

  "واکنش نخست"
  علی فیضی

  دانشجوي دکتري تخصصی روانشناسی سالمت، دانشگاه تهران
  

سردبیر محترم خبرنامه انجمن روانشناسی ایران جناب دکتر حمیدپور در بخش سخن نخست شماره بیست و نهم این نشریه اینترنتی 
به گمان من  نقد ایشان . اند نقد کشیده ن به رفتاردرمانی موج سوم را بهاند و در مطلبی کوتاه اقبال جامعه روانشناسی ایرا قلم برده به دست

در اکثر  موارد صائب است و من هم الجرم با ایشان موافقم اما در مواردي نکاتی وجود دارد که محتاج بحث و روشنگري است که در ادامه 
  :این یادداشت به این نکات اشاره خواهم کرد

این حکم به لحاظ تاریخی . اي است که رفتاردرمانی در سیر تکامل خود وارد موج سوم شده است ود دو دههاند که حد ایشان نوشته. 1
یز، (اي  تحلیل رفتاري مسائل فرایندي و مؤلفه: درمان شناختی براي افسردگی صحیح نیست؛ چه مقاله  عنوان نقطه  را به) 1984زتل و ه

با درمان شناختی بک ) نام اولیه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(گیري فراگیر  رویکرد فاصله آغازموج سوم رفتاردرمانی در نظر بگیریم که

 یادداشت ها -8
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درمانی تحلیلی  مورد مقایسه قرار گرفت و چه جلوتر بیاییم و  فصل رویکردي بافتاري براي تغییر درمانی نوشته استیون هیز یا فصل روان
عنوان این نقطه شروع در  به )1987نیل جیکوبسن، (ها در کاربست بالینی  درمانی کارکردي نوشته کوهلنبرگ و ساي  را در کتاب روان

و اکنون در دهه  ها است که دهه دوم عمر خود را پشت سر گذاشته است شود که موج سوم رفتاردرمانی سال  نظر بگیریم نتیجه این می
  . برد سوم عمر خود به سر می

  :نویسند پردازند و می در باب تبیین ورود مفاهیم موج سوم رفتاردرمانی به ایران می دکتر حمیدپور در ادامه به نکته دیگري. 2
دارند ،  ها ي اول و دوم رفتار  درمانی داشته باشند به سمت موج سوم خیز  برمی برخی از دانشجویان بدون اینکه آگاهی نسبتاً کافی ازموج

در اینکه آگاهی  ".ناپذیر درك مفاهیم موج سوم است دوم رفتاردرمانی جزء جدایی ها ي اول و  که آگاهی از مفاهیم و اصول موج در حالی 
توان از آن دو برداشت کرد  اي کژتابی دارد و حداقل می از آن مفاهیم و اصول مفید و ضروري است بحثی نیست اما به گمانم چنین جمله

دقت خواند و با آگاهی از اصول  ظري رفتاردرمانی موج سومی را بهبرداشت اول آن است که بایستی متون ن. که یکی چندان به ثواب نیست
با این . اند پا به میدان پژوهش گذاشت هاي اول و دوم درآمیخته نظري این رویکردها که معموالً با انتقاد پرو پیمان از اصول و مفاهیم موج
ي درك مفاهیم موج سوم رفتاردرمانی بایستی که متون نظري تفسیر موافقم و حرفی ندارم؛ اما تفسیر دوم ازجمله ایشان آن است که برا

تنها عملی نیست بلکه  کنم نه چنین تفسیري در معنایی که من از آن مراد می. هاي اول و دوم را هم مطالعه کرد و عملی کالسیک موج
کلی  د من در عین اینکه ارزشمندي آن را بهاقدام موردانتقا. اي بر آن مترتب شد توان فایده جز حدس و گمانی بر اساس عقل سلیم نمی به

مند به موج سوم رفتاردرمانی براي آگاهی از مفاهیم و  کنم  عملی نیست چون مثالً معیاري در دست نیست که بدانیم فرد  عالقه انکار نمی
پردازان و  هرستی طوالنی از نظریهتوان ف دیگر  می عبارت به.  ها را بخواند ها و چه تعداد از آن هاي اول و دوم کدام متن اصول موج

وقت سؤال این است که بایستی بر اساس کدام معیار میان بک و الیس و بندورا و مایکن باوم و  پژوهشگران موج دومی را فراهم کرد و آن
پرسید که کدام اثر بک  توان مایکل ماهونی و گلدفرید و بروین دست به انتخاب زد؟  حتی اگر از بین افراد بک را انتخاب کنیم بازهم می

را بخواند کافی است؟ یا بهتر  1979مند به مثالً درمان فراشناختی درمان شناختی افسردگی بک در  را بایستی خواند؟ اگر فرد عالقه
اره اصول و داشتن دانش خود درب روز نگه هاي اولیه بک درباره درمان شناختی بپردازد؟ یا براي به ها به مطالعه مقاله است در کنار این

جاي گفتن . کاري دیگري هم پرداخت توان به نازك مفاهیم درمان شناختی همچنان به مطالعه آثار بک تا به امروز ادامه دهد؟  البته می
پردازان موج دوم است پس به قول دکتر حمیدپور براي فهم خوب منظور او درك اصول و مفاهیم موج اول  ندارد که بک یکی از نظریه

کار کرد؟ از آیزنک بخوانیم یا  الزاروس یا ولپه؟ و چقدر بخوانیم؟ حاال  براي رسیدن به این هدف بایستی چه. مانی هم الزم استرفتاردر
مند بعد از عمل به توصیه دکتر حمیدپور بایستی به سراغ رویکرد موج سومی موردعالقه  ها را بگذارید کنار این قضیه که فرد عالقه این

حال اگر کسی . شود آوري کتاب و مقاله منتشرشده و می آنجا است که درباره هر  رویکرد موج سومی به طرز حیرتمشکل . خود برود
هاي  ها متون نظري این رویکرد باألخص نوشته بخواهد مثالً مبناي نظري درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش را خوب بفهمد بایستی که مدت

  . ر بفرمایید که حتی تصور شرکت یک دانشجو در چنین ماراتنی از کتاب و مقاله خوانی  سخت استباو. دشوار فهم استیون هیز را بخواند
دهند که منظورشان از  کنند اما توضیحی در این بابت می نکته سوم این است که دکتر حمیدپور از موج سوم رفتار درمانی صحبت می. 3

سوي آن  ج دوم آن مجموعه ناهمگونی از رویکردهاي درمانی است که در یک موج سوم دقیقاً چیست، موج سوم رفتاردرمانی هم مثل مو
سازي رفتاري قرار دارد که به لحاظ نظري  درمانی تحلیلی کارکردي یا درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش یا فعال هایی همچون روان درمان

ها بحثی  توان بر اساس هرکدام از این می. تی قرار داردکامالً رفتارگرا هستند و در دیگر سو رویکردهاي شناختی مثل درمان فراشناخ
  .ها صادق است جداگانه راه انداخت و بررسی کرد که نظر دکتر حمیدپور تا چه حد بر هرکدام از این

این دلیل به "زنند  نام موج سوم دم از اثربخشی مدل درمانی خود می هاي صاحب اند که اگر چهره دکتر حمیدپور درجایی دیگر نوشته. 4
وضوح حال  چنین حکمی به ".اش را به سینه بزند پرداز براي جا انداختن نظریه خود باید سنگ نظریه  نظریه  .پرداز هستند است که نظریه

 هایی استیون هیز و رابرت کوهلنبرگ و آدریان ولز  به گواهی انبوه پژوهش. رسد و هوایی جدلی دارد و در چشم آگاهان منصفانه نظر نمی
اند بلکه از همان  راحتی در دسترس است محققانی هستند که صرفاً به بیان نظر و برساختن روایتی نو و جالب نپرداخته که از ایشان به

الواقع نادرستی حکم دکتر  فی. هاي خود را به محک آزمون بسپارند و تابع حکم واقعیت باشند اند تا ایده پردازي سعی کرده آغاز نظریه
ها قبل از تدوین رویکرد درمانی خود پژوهشگري فعال در سنت به لحاظ  خصوص درباره استیون هیز صادق است که سال حمیدپور به
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خوانندگان . نظر است روش تحقیق و فلسفه علم فردي صاحب ٔهاي سال پیش تاکنون درزمینه علمی آبرومند رفتارگرایی بوده و از سال
 :قرار است آدرس پروفایل هیز ازاین. توانند به پروفایل استیون هیز در گوگل اسکوالر مراجعه کنند گرامی براي راستی آزمایی این ادعا می

http://scholar.google.com/citations?user=_QUS_ZoAAAAJ&hl=en&oi=sra  
  

ذکر دوباره این نکته که با اکثر موارد پیشنهادي دکتر حمیدپور موافقم؛ این پیشنهاد را دارم که براي بهبود وضعیت  درنهایت با. 5
انجمن صاحب ابزار و سرمایه براي حمایت . تواند بسیار مؤثرتر واقع شود آموزشی رویکردهاي شناختی رفتاري، انجمن روانشناسی ایران می

هاي  اي را به بحث درباره تاریخ رویکردهاي شناختی رفتاري و تفاوت هاي ویژه توان شماره هاي انجمن می در مجله. از چنین هدفی است
تواند براي ترجمه متون کالسیک این رویکردها فراخوان بدهد و از آن حمایت مالی  انجمن می. ها اختصاص داد فلسفی و کاربست آن

هاي دیگر  تر عمل کند و بسیاري اقدام ی درمان شناختی رفتاري خود بخواهد که فعالتواند از گروه تخصص مدیره انجمن می هیئت. بکند
به گمانم چنین رویکردي در مقایسه با انتقاد و اعالم نگرانی در جهت تقویت مثبت .  ها از حوصله این نوشته خارج است که توضیح آن

  .آموزش و کاربست رویکردهاي شناختی رفتاري مؤثرتر عمل خواهد کرد
http://iranpa.org/portal/default.aspx?tabid=442&ArticleId=866  

  منابع
Zettle, R. D., & Hayes, S. C. (1984). Cognitive therapy of depression: Behavioral analysis 
ofcomponent and process issues. In SC Hayes (Chair), Behavioranalytic perspectives on current 
issues in clinical psychology. Symposium conducted at the 92nd an-nual convention of the American 
Psychological Association, Toronto. 
  
Kohlenberg, R. J., & Tsai, M. (1987). Functional analytic psychotherapy. In N. S. Jacobson 
(Ed.), Psychotherapists in clinical practice: Cognitive and behavioral perspectives (pp. 388-
443). New York: Guilford. 

  "واکنش دوم"
  مهرنوش اثباتی

  کاندیداي دکتري تخصصی روانشناسی، دانشگاه الزهرا
آنچه دکتر حمیدپور در همین خصوص در شماره قبلی . شمار می آیند هاي موج سومی، عرصۀ مهمی از رواندرمانی مدرن بهرواندرمانی 

پردازان رفتاردرمانی  کننده نگرانی رایجی است که ذهن بسیاري از متخصصان و نظریه اند بیان خبرنامه انجمن روانشناسی ایران نوشته
آنچه این متخصصان از آن نگرانند غافل شدن از اهمیت نظریه و توجه افراطی به . د مشغول کرده استشناختی در دوران معاصر را به خو

ک . فنون است و طبیعتا خیل عالقه مندان به درمانهاي  "استحکام درمان به پیچیدگی و غناي نظریه است" نویسد می) 2012(چنانچه بِ
. اي باشندهاي آن نمیتوانند پژوهشگران و درمانگران شایسته ها و پیچیدگیشناختی رفتاري بدون آگاهی از مبانی نظري این درمان

است بطوري که در گزارشی  ")ABCT(رفتاري -انجمن درمانهاي شناختی" اهمیتآ گاهی از نظریه و پیچیدگیهاي آن کامال مورد تاکید 
تاري منتشر کرده است آموزش نظریه و حتی مبانی درباره دوره آموزشی دکتري در روانشناسی شناختی رف 2012 که این انجمن درسال

ها در داماناین ما  اساسا معتقدم آنچه به گسترش نسلها و موج. رفتاري مورد تاکید قرار گرفته است-فلسفی زیر بنایی درمانهاي شناختی
   .استرفتاري بوده -شد، تاکید بیشتر بر نظریه در میان درمانگران شناختی) رفتاري-درمانشناختی( در

هاي اول و دوم رفتار  براي درك و قضاوت بهتر در مورد یادداشت دکتر حمیدپور گرامی مبنی بر اهمیت آگاهی از مفاهیم و اصول موج
ها از جمله  درمانی براي درك مفاهیم موج سوم ابتدا الزم است توجه داشته باشیم که رواندرمانی موج سوم شامل گروه ناهمگونی از درمان

رفتار درمانی دیالکتیکی  BA(،3(، فعال سازي رفتاري 2)FAP(، رواندرمانیتحلیلیکارکردي 1)ACT(تنی بر پذیرش و تعهد درمان مب

                                      
1Acceptance and Commitment Therapy 
2Functional Analytic Psychotherapy 
3Behavioural Activation  

http://scholar.google.com/citations?user=_QUS_ZoAAAAJ&hl=en&oi=sra
http://iranpa.org/portal/default.aspx?tabid=442&ArticleId=866
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)DBA(4 درمان فراشناختی ،)MCT(5 درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ،)MBCT(6  و درمان مبتنی بر شفقت)CFT(7 است .
ریشه هاي عمیقی در نظریه یادگیري دارند، و فراتر از تمرکزي محدود بر کاهش  بطور کلی می توان گفت تمام درمانهاي موج سومی

آگاهی، پذیرش و شفقت بعنوان آنچه به زندگی فرد معنا می دهد،  عالئم بوده و بدنبال ارتقاء مواردي همچون عمل مبتنی بر ارزش، ذهن
  .هستند

شان داشته باشم تا خوانندة گرامی و  هاي نظري اي بر مفاهیم و پایه خالصه در ادامه قصد دارم براي هرکدام از این درمانها مرور ساده و
  .فهیم خود در خصوص لزوم آگاهی از مفاهیم و مبانی نظري موج اول و دوم به قضاوت بنشیند و دست به انتخاب زند

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
در . قرار دارد 9و نظریه چارچوب ارتباطی 8بر پایۀ بافتارگرایی کارکرديدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد روشی از رفتار درمانی است که 

  :هاي روانی مدنظر قرار می گیرند شناختی زیر در اختالل این درمان فرآیندهاي آسیب
فقدان ارزش ها و یا ) 4 12از خود و گذشته) کالمی(دلبستگی به یک مفهوم شفاهی ) 3، 11اجتناب تجربی) 2، 10همجوشی شناختی) 1

درمان در این رویکرد شامل آموزش . هاي انتخاب شده غیاب رفتاري متعهدانه در راستاي ارزش) 5سردرگمی میان اهداف و ارزش ها و 
 گیري ارزشی بیمار مورد بررسی و بحث قرار می جهت. آگاهی و گسلش شناختی است هاي ذهن هاي کلیدي، تمرین روانی دربارة مکانیزم

هایشان هدایت و حمایت می  گیرد، و بیماران بجاي رفتارکردن بر اساس اجتناب تجربی یا هیجانی، بوسیلۀ رفتار کردن بر اساس ارزش
  ).2012هیز، (شوند 

 روان درمانی تحلیلی کارکردي
از تحلیل رفتار بالینی به مفهوم در روان درمانی تحلیلی کارکرد یکه به لحاظ نظري ریشه درخاك رفتارگرایی رادیکال دارد با استفاده 

ها یا کمبودهاي  درمانگر از طریق واکنش نشان دادن مشروط به افراط. شود سازي رفتار در ونیوآشکار درمانجو و مداخله پرداخته می 
این رویکرد از دید . رفتاري مراجع در لحظه لحظه تعامل خود با او به دنبال آن است که رفتار داخل جلسه درمانجو را شکل بدهد
شایان ذکر است . دهد مداخالت انجام شده در جلسه درمان قدرت بیشتري داشته و احتمال رسیدن به پیامد مثبت درمانی را افزایش می

دهنده هاي تک موردي بسیاري نشان پژوهش .شود آگاهی تاکید می شو توجه پذیرکاربست دهی به رفتار بر آموزش و در فرایند این شکل
دهد که  موردي و گروهی نشان میهاي پژوهشی تک از دیگر سو طرح. ی این درمان براي گستره وسیعی از مشکالت بالینی استاثر بخش

  ).2011هیز و همکاران، ( .شود شود نتیجه درمانی بهتري حاصل می وقتی این درمان با رفتار درمانی شناختی ترکیب می
  فعال سازي رفتاري

این روش از دل مطالعاتی . موج سومی است که براي درمان افسردگی و سایر اختالالت روانی بکار می رودفعال سازي رفتاري یک روش 
این مطالعات نشان دادند که فعال سازي رفتاري مولفۀ  .بیرون آمد که مولفه هاي الزامی درمان شناختی کالسیک را تحلیل می کردند

فعال سازي رفتاري تکامل یافتۀ سنت رفتاري است که در آن تالش بر . مستقلی است که کارکردي مشابه یا باالتر از درمان شناختی دارد
    مده اي در این رویکرد در مقایسه با تغییرات ع. این است تا بوسیله برنامه ریزي رفتارهاي مناسبِ بیمار تقویت مثبت افزایش یابد

. هاي اولیه آن بوجود آمده است، از جمله چرخش از انجام دادن رفتارهاي خوشایند به سوي انجام دادن رفتارهاي مبتنی بر ارزشنسخه
این درمان برقراري  هدف. این تغییر جهت به شدت تحت تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتار درمانی دیالکتیکی قرار داشت

                                      
4Dialectical Behavioural Therapy 
5Metacognitive Therapy 
6Mindfulness-Based Cognitive Therapy 
7

Compassion Focused Therapy 
8functional contextualism 
9relational frametheory  
10cognitivefusion 
11experiential avoidance 
12verbally conceptualized self and a verballyconceptualized past 
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فعال سازي رفتاري شامل آموزش روانی، نظارت رفتاري، برنامه . ارتباط بیمار با منابع متنوع، پایدار و ارزشمندي از تقویت مثبت است
  ).2008دابسون و همکاران، (ریزي فعالیت هاي ضدافسردگی و عیب یابی آنهاست 

  رفتار درمانی دیالکتیکی
اما اکنون با تغییراتی که در آن بوجود آمده . گرا با تشخیص اختالل شخصیت مرزي بوجود آمد ي بیماران خودکشیاین درمان در ابتدا برا

هاي تنظیم هیجان در این درمان فرض بر این است که نقصان در مهارت. براي سوءمصرف مواد و اختالل هاي خوردن نیز کاربرد دارد
آوري آشفتگی، تنظیم  آگاهی، تاب یجه در این درمان طیف وسیعی از مهارت ها در حوزة ذهنعامل اصلی بروز این اختالالت است و در نت

  ).2012لینهان، (هیجان آموزش داده می شود 
  درمان فراشناختی

فراشناخت مولفه اي از شناخت است که تفکر و فرآیندهاي ذهنی را . درمان فراشناختی از درمان شناختی کالسیک تکامل یافته است
در درمان فراشناختی فرض بر . گیري در کودکان دارد آگاهی از فراشناخت ریشه در پژوهش بر روي یادگیري و تصمیم. ل می کندکنتر

که فرآیندهاي تکراريِ شناختی مثل نگرانی، نشخوار ذهنی، پایشِ ناکارآمد تهدید و خطر، و  13این است که سندرم شناختی توجهی
درمان فراشناختی از مداخالت . شود، عامل اصلی اختالالت اضطرابی و افسردگی است رفتاري را شامل میمقابله هاي ناکارآمد شناختی و 

پذیري شناختی را ایجاد کند، همچنین شکل خاصی از  محتواگرا خودداري می کند و تکنیک هاي آموزش توجه را بکار می برد تا انعطاف
  .اري را در جهت تغییر فراشناخت هدایت می کندآگاهی را آموزش می دهد و تجارب شناختی و رفت ذهن

  آگاهی درمان شناختی مبتنی بر ذهن
این درمان اختصاصا براي کاهش تعداد عودها در بیماران با . این درمان برآمده از کاربرد تکنیک هاي مراقبه بودایی در پزشکی است

آگاهانه تشویق  فاده می شود و بیماران به تمرین مراقبۀ ذهندر این درمان از آموزش روانی است. تشخیص افسردگی اساسی بوجود آمد
هدف اصلی بوجود آوردن آگاهی فراشناختی است بدین معنا که فرد توانایی تجربه کردن هیجان ها و شناخت ها را بعنوان یک . شوندمی

تمرکز بر تغییر افکار ناکارآمد نیست بلکه هدف در این درمان . اتفاق ذهنی که می تواند با واقعیت مرتبط یا غیرمرتبط باشد، بدست آورد
  ).2002سگال، ویلیامز، تیزدیل، (یادگیري تجربه کردن آنها بعنوان یک اتفاق درونی و مجزا از خود است 

  درمان مبتنی بر شفقت
CFT بر اساس. اري استرفت -دارد و برآمده از سنت و مدل شناختی 14درمانی است که ریشه در روانشناسی تکاملی و علم عصب پایه 

، 15سیستم تهدید و حفاظت: از  اند عبارتاین نظریه، اختالالت روانی ناشی از بدکارکردي سه سیستم تنظیم هیجانی فرد است که 
ي ریگ شکلتعامل داشته و موجب  باهمها این سیستم.17، و سیستم خرسندي، تسکین دهندگی و امنیت 16سیستم سایق و برانگیختگی
همچنین بر اساس این درمان در بسیاري از بیماران اضطرابی و افسرده، درجات باالیی از خودانتقادگري . شوند الگوهاي خاص هیجانی می

رفتاري کمتر -ي استاندارد شناختیها درمانیی از ها یژگیوشود و این افراد با چنین  دیده می 18یی فراتشخیصیها مؤلفهو شرم به عنوان 
رفتاري همچون حل مسئله،  -در بسیاري از مداخالت درمان مبتنی بر شفقت، از مداخالت استاندارد درمان شناختی.رندگی نتیجه می

کاهش نشخوارهاي ذهنی، ایجاد افکار و رفتارهاي جایگزین، بررسی شواهد، ایجاد پذیرش، مواجهه گام به گام، به کار گرفتن تکالیف 
ي بسیار مهمی هستند و البته مختص به درمان مبتنی بر ها مهارتشود که  استفاده می... نی و رفتاري، کمک براي کاهش رفتارهاي ایم

در این . ون به شیوه اختصاصی این درمان است فنشفقت نیستند، بلکه وجه تمایز درمان مبتنی بر شفقت بافت و شیوة به کار بردن این 
شود چنانچه درمانگران از  می کاربرده بهکه ) تاري، هیجانی یا متمرکز بر بدنچه شناختی، رف(ي ا مداخلهشود که هر  درمان پیشنهاد می

  ).2005گیلبرت، (توانند بیشتر موثر واقع شوند  گی و امنیت اطمینان بیشتري داشته باشند، میدهند نیتسکها براي سیستم  کارایی آن
                                      
13cognitiveattentional syndrome 
14-neuroscience 
15- threat and protection systems 
16- drive and excitement systems 
17- contentment, soothing and safeness systems 
18-transdiagnostic 
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  سخن آخر
رفتاري وجود ندارد بلکه نظریۀ زیر بنایی واحدي براي آن نیز -مانشناختیبه گمان من گرفتاري در این است که نه تنها مدل واحدي از در

رفتاري واژة گسترده اي است که همچون یک چتر طیف وسیعی از مدلهاي درمانی متفاوت را در برگرفته -درمانشناختی. وجود ندارد
نظریه هاي زیربنایی این رویکردها نیز . یکدیگر دارند این مدلها درعین این که ویژگیهاي مشترکی دارند تمایزات قابل توجهی نیز با. است

و در عین حال ویژگیهاي اختصاصی و منحصر به فرد خود را دارند و حتی مسائل نظري ) مثل اصول شرطی سازي عامل ( اشتراك اتخاص
بنابراین  ).2008 هافمن،( تکلیدي مانند نقش پردازشهاي شناختی در درمان اخیرا محل بحثها و چالش هاي حرفه اي شدیدي بوده اس

رفتاري که بخشی از آن جز اشتراکات رویکردها و نسلهاي بعدي است و بخش دیگر آن -آگاهی از مبانی نظري درمان سنتی شناختی
  .مورد انتقاد و تغییر قرار گرفته است براي درمانگران عالقهمند به این حوزه به نظر ضروري و مهم می رسد
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  "واکنش سوم  " 
  عیسی حکمتی

  کاندیداي دکتري تخصصی روانشناسی، دانشگاه تبریز
د کند، بلکه مهم این بنابراین نکته این نیست که قطار علم ایده هاي درست تولی. آیندهاي علمی نهایتا نادرست از آب در میهمه نظریه

یک زمینه یا رشته علمی . است که حقیقت ناکاملی فراهم آورند که محدودیتهاي آن با سرعت و قطعیت بیشتري شناسایی شوند
به تعبیر پوپر، وقتی . هاي سودمندي برساخته شده و پیوسته بخشهاي غیرسودمند آن کنار نهاده می شوندپیشرونده بر اساس ایده

ریه را ابطال کردند، آن نظریه از صحنه علم کنار می رود و اگر ابطال نشد فعال تبرئه می شود، اما این تبرئه شدن به شواهدي یک نظ
به کار بندیم، باید پذیرفت که تسلط  درمانی شناختیاگر بخواهیم این سخن را در رابطه با رویکرد رفتار. معناي اثبات نظریه نیست
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لم روانشناسی به معناي پذیرش دایمی آن به عنوان حقیقت نیست و شاید زمان آن فرارسیده است که چندین دهه اي این رویکرد در ع
  . اندکی بیشتر به حقیقت نزدیک شویم

این کشمکش در حوزه . هایی در جهت پیشرفت کشمکش وجود دارد در طوالنی مدت بین اصرار براي پیشرفت و تمایل به برداشتن گام
براي تسکین این (احساس می شود، زیرا رنج بشري دایما وجود دارد اما مدت زمان الزم براي تولید دانش علمی کاربردي بویژه بیشتر 

بالینگران تجربی در مقایسه با همکاران دوستدار هنر، عادت دارند براي بیشترین میزان پیشرفت . چندان قابل پیش بینی نیست) رنج
تمایل چندانی براي نوشتن و ایراد سخن در  (CBT) شناختیدرمانی ند، اما در سنت رفتارممکن یک رویکرد تجربی به استدالل روي آور

  . باب نحوه ایجاد پیشرفت در درون یک رویکرد تجربی مشاهده نمی شود
ACT  مدل چترگونی از مداخالت عمده و فرآیندهاي تغییر است که با برنامه پژوهشی مبتنی بر ماهیت زبان و شناخت، فلسفه

 پژوهشگران. می شود پیوند خورده است (CBS)بافتاري نامیده  ياتیستی علم و مدلی از تحول علمی سریع که رویکرد علم رفتارپراگم

ACT با دیده تردید به هسته نظري CBT  می نگرند؛ این هسته بر ضرورت کاربست مدل شناختی مختص یک اختالل با استفاده از
اصالح باورهاي ناکارآمد و خطا در پردازش اطالعات و یا شناسایی تحریفهاي شناختی و سپس تکنیکهاي متنوع تدوین شده به منظور 

سپردن آنها به دم تیغ تحلیل منطقی و آزمون فرضیه تجربی که منجر به تجدید در این افکار و تطبیق آنها با واقعیت می شود تاکید می 
  .کند
اي انقالبی بنام را چندان مقبول و مطلوب ندانسته و نظریه CBT نظریه زیربنایی ACT با توجه به اینکه نظریه پردازان و پژوهشگران   

. تداوم رویکرد قبلی دانستلزوما را  ACT هاي ارتباطی در زمینه آسیب شناسی روانی ارائه می دهند، بنابراین نمی تواننظریه چارچوب
مراجعه کنید (ح انقالب براي توصیف نظریه خودشان استفاده کرده اند گرچه هیز و همکاران حدود یک دهه پیش با احتیاط زیاد از اصطال

، اما شاید اکنون با توجه به پژوهشها و آثار چاپ شده در این )2004؛ هیز، فولت و لینهان، 2004به هیز، ماسودا، بیست، لوما و گوئرو، 
  . دره کار بب ACTزمینه، با اعتقاد راسخ تري بتوان این واژه انقالب را براي توصیف 

زیرا (در جامعه ما می تواند درست باشد  بویژه گرچه نقد دکتر حمیدپور به صورت کلیبا این تفاوت نظري که بین دو رویکرد وجود دارد، 
- از بنیادهاي فلسفی بویژه داشتن درکی مناسب شود که بدون ورود به مباحث نظري و در جامعه علمی روانشناسی ایران دیده می

نیاز چندانی به آشنایی عمیق با موج اول و دوم ندارد و  ACT،اما کاربست )می شود ابرازي به این رویکرد عالقمندیزیاد، ACTنظري
حتی چنانچه  .آشنایی کلی با اصول این رویکرد که خود زمانی انقالبی در حوزه روانشناسی پدید آورده اند کافی به نظر می رسد

، به مثابه رانندگان یک اتومبیل، بر کیفیت عملیات موتور ماشین ACTبنیانگذاران این رویکرد مطرح می کنند، الزامی ندارد که درمانگران 
آنها را از )  CFو  RFT(تسلط داشته باشند، اما تسلط بر بخش فنی و نظري  -)RFT(فلسفه علم بافتاري و نظریه چهارچوب ارتباطی -

مطلب مهم تر اینکه باید در نظر بگیریم که هدف از آموزش چیست؟ و با توجه به هدف برنامه ریزي  . مراجعه به مکانیک معذور می سازد
یا متخصص بالینی؟ به نظر می رسد که ) یعنی پیروي از مدل دانشمند(آیا در حوزه آموزش روانشناسی هدف تربیت دانشمند است . کنیم

تر حمیدپور می تواند براي مدل اول مناسب باشد و براي تربیت متخصص بالینی نیاز کمتري به داشتن دانش عمیق توصیه هاي آقاي دک
مرور تاریخچه روانشناسی در ایران یک نکته منفی را بارز می سازد که شاید بهتر باشد به این مسئله بیشتر . در موجهاي اول و دوم است

وجود خچه کوتاه چند دهه اي، جامعه ما چندان رغبتی به ترجمه و مطالعه منابع دست اول و نظري حساس باشیم و آن اینکه در این تاری
و  در موج اول نقصاناین  .اند ندارد و غالبا نظریه ها را از منابع دست دوم یاد میگیریم که در بسیاري از موارد ساده سازي شده و ناقص

که بسیاري از آنها آثار نابی هستند آنهایی که  اسکینر مقاله 180کتاب و  20ه از حدود ک شود؛ چنانکه دومرفتاردرمانیبه وضوح دیده می
گرچه کتابهاي بیشتري در بازار در دسترس است، ولی درباره موجدوم  به فارسی ترجمه شده اند کمتر از تعداد انگشتان یک دست است و

از راهکارها این است که سعی کنیم این بال سر موج سوم نیز نیاید و آثار  بنابراین یکی .کتابها دست دوم و کاربردي استبسیاري از باز 
  .نظري این رویکرد را نیز همگام با منابع کاربردي به جامعه روانشناسی عرضه کنیم

 منابع

 .انتشارات طرح نو: تهران. ترجمه علی پایا. در دفاع از علم و عقالنیت: اسطوره چارچوب). 1385(آر . پوپر، ك
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  هاي اولیه روانشناختی در بحران کمک - 8- 2

  ، کارشناس ارشد روانشناسیمینا نظري کمال

هاي اولیه  اند کمک نشان دادههاي مختلف نیز  پژوهش. هاي اولیه روانشناختی جایگزینی براي گزارشگري روانشناختی است کمک
زا مواجه شده و پریشانی زیادي دارند،  اي آسیب تازگی با حادثه روانشناختی باید به جاي گزارشگري روانشناختی در اختیار افرادي که به

، بنابراین لزوم هاي اولیه روانشناختی نیز بخش مهمی از تدابیر مدیریتی پس از حادثه است مداخالت روانشناختی و کمک. قرار گیرد
اما نکته مهمی که . شود زا، تایید و توصیه می آموزش این علم نوپدید درباره چگونگی مداخله افراد حامی بالفاصله بعد از حوادث استرس

   .هاي اولیه روانشناختی، متناسب با فرهنگ کشورمان است المللی براي کمک هاي بین سازي پروتکل در این زمینه وجود دارد بومی
اید، یا خودتان در  نام کرده هاي مردم نهاد ثبت اي بزرگ در سازمان شاید شما به عنوان عضو شاغل یا داوطلب براي کمک به فاجعه   

تازگی شاهد  ممکن است شما معلم یا کارمند بخش سالمت جامعه اي باشید که به. اند اید که در آن مردم آسیب دیده صحنه تصادفی بوده
توانید به قربانیان بالیا و  وسیله آن می هاي اولیه روانشناختی، مهارتی است که به کمک. اند ها بوده ها و زلزله راثر سیالبمرگ عزیزانشان ب

حوادث شدید، براي کنارآمدن با پریشانی حاصل از واقعه کمک کنید، این مهارت همچنین اطالعاتی را براي چگونگی برخورد با وضعیت 
  .هاي اولیه روانشناختی، هم کودکان و هم افراد بالغ است جامعه هدف کمک. کند دیگران ایمن است، فراهم می جدید که براي خودتان و

 :هاي اولیه روانشناختی دربرگیرنده موارد زیر است کمک •
 که ایجاد مزاحمت نکند مراقبت و حمایت طوري •
 ها ارزیابی نیازها و نگرانی  •
 )تمانند غذا، آب و اطالعا(ود کمک به افراد در تامین نیازهاي اولیه خ •
 دیده بدون اجبار آنها براي صحبت گوش دادن به افراد آسیب •
  تسلی دادن به بازماندگان و ایجاد آرامش در این افراد •
  هاي اجتماعی کمک به افراد در دریافت اطالعات، خدمات و حمایت  •
    حمایت از افراد در مقابل آسیب بیشتر  •

  روانشناختی ارائه دهیم؟هاي اولیه  چگونه کمک 
  دیده برقراري ارتباط خوب با افراد آسیب - 1

بعضی از این افراد خود را به خاطر مسائل . اند برند، افرادي هستند که دچار اضطراب و سردرگمی افرادي که در شرایط بحران به سر می
توان براي آنها محیط امنی را  می) با گوش دادن همدالنه(فهمید  میآرام بودن و نشان دادن اینکه این افراد را . کنند آمده سرزنش می پیش

به خاطر . در مکان آرام و بدون مزاحمت صحبت کنید. شوند و مورد احترام هستند به وجود آورد که احساس کنند توسط شما فهمیده می
این فضا را داشته باشد که دوباره شروع به صحبت  اجازه دهید فرد. داشته باشید شما زیاد صحبت نکنید و از ایجاد سکوت نگران نباشید

کردن کنید و به زبان کالم و زبان بدن خود آگاه باشید و تماس چشمی، موقعیت بدنی و نوع  فرد را مجبور به صحبت. کردن کند
اگر این امکان براي شما به فرد خاطرنشان کنید رازداري را براي او حفظ خواهید کرد و . نشستنتان در فرهنگ فرد پذیرفته شده باشد

دیده را براي آنها حل  هاي تخصصی استفاده کنید و فکر نکنید شما باید مشکل فرد آسیب از واژه. وجود ندارد، فرد را در جریان بگذارید
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چگونه در گذشته  نقاط قوت فرد را شناسایی و کمک کنید که دریابد. استفاده نکنید» احمق«و یا » دیوانه«هاي منفی مانند  از واژه. کنید
بینم که  از اینکه می«مانند . دیده نشان دهید توانید تاسف خود را از اتفاقی که افتاده، به فرد آسیب می. توانسته بر مشکالت خود فائق شود

  .»ماید بسیار متاسف تان را از دست داده شما خانه و لوازم زندگی
  کردن آماده باشید  براي کمک - 2

درباره خدمات رفاهی و حمایتی مانند  شامل زمان و مکان رخداد بحران، تعداد افراد درگیر و غیره اطالعات بگیرید،درباره شرایط بحران 
خدمات درمانی اورژانس، غذا، آب و پناهگاه اطالعات بگیرید، درباره نکات مربوط به سالمتی و امنیت اطالعات بگیرید مثالً آیا شرایط 

هاي زلزله و یا منطقه امنیت دارد یا توسط اوباش احاطه شده و یا خطر جانی دیگري وجود  لرزه دارد مانند پسبحران تمام شده و یا ادامه 
  .توانید وارد منطقه بحران شوید و سالمت گروه را تامین نمایید یا خیر کند ارزیابی کنید آیا می این مرحله به شما کمک می. دارد

  روانشناختیهاي اولیه  انجام اصول کمک - 3
قراري، جبهه گرفتن،  خوابی، بی کردن، اضطراب و ترس، بی گریه(هاي متفاوتی نشان دهند  العمل افراد ممکن است به شرایط بحران عکس

بعضی افراد ممکن است تاحدي تحت تاثیر قرارگرفته باشند و بعضی ممکن است تحت تاثیر قرارنگرفته ...) احساس گناه، پاسخ ندادن و
هاي افراد سوال کنید و ببینید در این لحظه انجام چه کاري براي آنها در درجه اول اولویت قرار دارد  درباره نیازهاي افراد و نگرانی.باشند

اگر آنها تمایل دارند . کردن مجبور نکنید دیده را به صحبت فرد آسیب: دیده گوش کرده و کمک کنید احساس آرامش کنند به افراد آسیب
کمک کنید افراد به . اقی که افتاده صحبت کنند به آنها گوش کرده و کمک کنید که احساس کنند که تنها نیستنددر خصوص اتف

این نیازها شامل غذا، آب، سرپناه و در صورت جراحت، خدمات درمانی و دارویی مورد . نیازهاي خود و منابع موجود دسترسی پیدا کنند
 اي که اتفاق افتاده، وضعیت رو شوند و به آنان اطالعات الزم در خصوص حادثه مشکل خود روبهبه آنان کمک کنید که با . نیازشان است

افراد  .هاي اجتماعی دیگر وصل کنید بدهید و تا جاي ممکن آنان را به اعضاي خانواده و یا حمایت   عزیزانشان و خدمات قابل دسترسی
به آنها کمک کنید متوجه نیازهاي مهم خود شوند و اینکه چگونه آنها را . برند میدیده معموال حال خوبی ندارند و در نگرانی به سر  آسیب

توانایی مدیریت کردن . از آنها بخواهید فکر کنند به چه چیزهایی اکنون نیاز دارند و چه نیازهایی را بعدا باید برآورده کنند. تامین کنند
به آنها کمک . کند دهد و توانایی آنها را در مواجهه با مشکالت بیشتر می ییک سري از مسائل به فرد، احساس کنترل بر امور خود را م

به آنها پیشنهاد قابل اجرا در خصوص . کنید تا گروه حمایتی خود شامل دوستان و یا اعضاي خانواده را در شرایط فعلی شناسایی کنند
ی عمل کرده است و توانایی آنها در برخورد با شرایط کنونی را از فرد بپرسید قبال در شرایط سخت به چه صورت. تامین نیازهایشان بدهید

  .از فرد بخواهید انجام چه کاري در شرایط فعلی به او کمک خواهد کرد که احساس بهتري پیدا کند. تایید کنید
  رسانی  پایان کمک - 4

. کردن خود خاتمه دهید زمانی که بخواهید به کمکتوانید با توجه به شرایط موجود، نقش خود و موقعیتی که در آن هستید، هر  شما می
توانند دریافت  هاي الزم را از کجا می خواهید آنان را ترك کنید در صورت امکان و دسترسی برایشان توضیح دهید که کمک زمانی که می

  .توانید به یک روش مثبت و آرزوي سالمتی آنان را ترك کنید آنگاه شما می. کنند
 .نی این است که در ارائه هرگونه کمک روانشناختی دو اصل رازداري و مراقبت از خود را به یاد داشته باشیدنکته مهم پایا   

    : منبع
WHO, War Trauma Foundation and World Vision International (2011). Psychological first aid guide 
for field workers. ISBN: 978 92 4 154820 5 

  
  بازگشت به صفحه اول 
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    » نشریه بین المللی«فصلنامه شانزدهمین شماره دو - 9- 1

  :است دهیبه چاپ رس ریز يمقاله ها یروانشناس یالملل نیب هیشماره دو فصلنامه نشر شانزدهمیندر 
• Job Crafting and its Outcomes 
• Comparison of Executive Function in Nonverbal Learning Disorders 
• Relationship between Narcissism and Aggression in Male Bodybuilders 
• The Associations between Impulsivity, Loneliness, Social Support and 

Suicide Ideation in Ahwaz Metropolitan Male Drug Dependents 
• The Role of Interpersonal Identity Statuses in Predicting the Attitudes of 

Married People toward Love 
• Mediating the Role of Attachment Styles in Predicting the Relationship 

between Early Maladaptive Schemas and Marital Satisfaction 
• An Investigation of the Relationship between Job Stress and Job Interests in 

Kharazmi University Personnel 
 
 

   » شناختیپژوهشهاي روان«فصلنامه سی و سومین شماره دو - 9- 2
به چاپ  ریز يمقاله ها شناختیپژوهشهاي روان هیشماره دو فصلنامه نشر سی و سومیندر 
  :است دهیرس

 یاساس يباورها ۀپرسشنام یفارس ۀنسخ پایاییو  ییروا •
 انیبه طرد در دانشجو تیحساس ۀپرسشنام خصوصیات روانسنجی •
 دناکارآم هاينگرش و افسردگی بر عالئم رفتار سازيتأثیر درمان گروهی فعال •
 ،یکنترل شغل ،یعدالت سازمان ،گذاريهدف یِزشیانگ يرهایمتغ نیب ۀرابط •

 یسازمان صنعت کی کارکنان يِکاربا التزام ی،میو خودتنظ ،یشغل يخودکارآمد
 یروان یۀبر سرما ،لوتانز ايبا استفاده از مدل مداخله یروان یۀآموزش سرما تأثیر •

 صنعتیشرکت یک کارشناسان شاغل در 
هندبال زنان و  ۀنخب کنانیباز یِبا تعهد ورزش ان،یمرب حمایتی ـ استقاللی يارتباط رفتارها •
 خودمختاري زشیو انگی روان يازهاین انۀگراییانجینقش م

  
  پژوهشی روانشناختی - هاي علمیقابل توجه مدیران مسئول، سردبیران و مدیران داخلی مجله - 9- 3
ي الکترونیکی خبرنامه رساند،می پژوهشی روانشناختی -هاي علمیمدیران مسئول، سردبیران و مدیران داخلی مجلهوسیله به اطالع ن بدی

بدون دریافت هیچ  ،پژوهشی روانشناختی -هاي علمیانتشار مجلهایران آمادگی خود را براي انعکاس اخبار مربوط به  روانشناسیانجمن 
  .ارسال شود )khabar.ipa@gmail.com( خبرنامهبه ایمیل  wordفایل  اطالعات در یکتنها کافیست . دارداي اعالم میهزینه

 
 بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 مجله هاي منتشر شده -9

mailto:khabar.ipa@gmail.com
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  تربیتی و روانشناسی معنویت و سالمت اولین همایش ملی علوم - 10- 1

       :محورهاي همایش 
 معنویت و سالمت جسمی •
 شناختیمعنویت و سالمت روان •
 معنویت و سالمت اجتماعی •
 هاي اسالمهاي معنویت و سالمت معنوي در آموزهمبانی و شاخص •
 هاي اسالمهاي سالمت در آموزهمبانی و شاخص •
 هاي معنویت و سالمت معنوي در ادبیات فارسیمبانی و شاخص •
 هاي سالمت در ادبیات فارسیمبانی و شاخص •
 گرا با رویکرد اسالمیشناسی مثبتمبانی روان •

 گرا در ادبیات فارسیشناسی مثبتمبانی روان •
 معنویت و سالمت خانواده •
 مبانی فلسفی تربیت معنوي •
 شناختی تربیت معنويمبانی روان •
 مبانی اعتقادي تربیت معنوي •
 مطالعات تطبیقی معنویت و سالمت معنوي از دیدگاه دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان •
 لمانمطالعات تطبیقی سالمت از دیدگاه دانشمندان مسلمان و غیر مس •
 ها و نقاط قوت نظام سالمت کشور در حوزه سالمت معنوي و ارتقاي آنچالش •
 معنویت و سالمت معنوي در اسناد باالدستی و قوانین کشور •
  معنویت و سالمت معنوي در احکام برنامه ششم •

  واحد بندرگزکیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساري دانشگاه آزاد اسالمی  -بندرگز  - استان گلستان : محل برگزاري
 13/12/1393تاریخ برگزاري همایش ملی 

  /http://uconf.ir/pesc: وب سایت کنگره

  المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته سومین کنگره بین - 10- 2
دانشگاه علوم  سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته که توسط گروه بیهوشی 

پزشکی و روان   المللی  پزشکی مشهد و انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران و با همکاري انجمن بین
در تهران  1394 دوم فروردین بیست و و انجمن جهانی هیپنوتیزم در بیستم تا) آلمان( درمانی رازي

   .برگزار می شود
  :محورهاي همایش

 هیپنوتیزم پزشکی •
 هیپنوتیزمیبیهوشی و بی دردي  •
 هیپنوتیزم روانپزشکی •
 هیپنوتیزم دندانپزشکی •

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش هاي  -10

http://uconf.ir/pesc
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 هیپنوتیزم مامایی و پرستاري •
 هیپنوتیزم روانشناختی •
 جامعه شناختی هیپنوتیزم •
 آسیب شناسی هیپنوتیزم •
 هیپنوتیزم، تئوریها و الگوها •
 نوروسایکوفیزیولوژي هیپنوتیزم •
 رویکردهاي مهندسی در هیپنونیزم •
 طراحی مغزاداراك، شناخت و مدلهاي  •
 هیپنوتیزم و تکنولوژي هاي تحریک مغز •
 نوروفیدبک، نوروساینس، سایکوسایبرنتیک •
 هیپنوتیزم ورزشی •
 هیپنوتیزم و سالمت خانواده •

 404اتاق  4سازمان نظام پزشکی طبقه  – 9حامد جنوبی -مشهد:آدرس دبیرخانه 

  09305111647: همراه   ، 117داخلی  051-36025070 :تلفن 
 051-36025070  :فکس 

 info@hypnosiscong.ir  :ایمیل

  1394فروردین  22تا 20/  2015آوریل  9-11:تاریخ برگزاري همایش 
 

  
  /http://www.hypnosiscong.ir: وب سایت کنگره

  اقشار آسیب پذیر جامعه  مشاوره، خانواده و توانمندسازياولین کنگره ملی  -10-  3
 هاي مقابله با آسیب ضرورت استفاده از آخرین دستاوردهاي علمی در اتخاذ تاکتیک  با توجه به

نقش تاثیر گذار مشاوره در ارتقاء بهداشت روان، هاي اجتماعی، اختالالت روانی و رفتارهاي پرخطر،
در رویکرد تحولی » توانمند سازي«حمایت و همچنین محوریت مفهوم توانمندسازي افراد مورد 

در نظر دارد با همکاري سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ) ره(امداد، کمیته امداد امام خمینی
اقشار آسیب پذیر   مشاوره، خانواده و توانمندسازي "کشور نسبت به برگزاري کنگره ملی با عنوان

هاي  ها و علل، شناسایی راهکارهاي مصونیت بخشی و شیوه سیببا هدف شناخت آ "جامعه
هاي در حوزة حمایت ) ره(ها و همچنین تبیین دستاوردهاي امداد امام کاهش پیامدهاي آسیب

پذیر در اردیبهشت ماه سازي عملیاتی توانمندسازي اقشار آسیبروانی و نیز به منظور تمهید مدل
  .برگزارنماید 1394سال 

  
    :اي همایشمحوره

 خانواده پایدار و سبک زندگی سالم برمبناي رویکرد دینی وفرهنگ بومی. 1  
  پذیرخانواده پایدار و اقشار آسیب. 2
  معنویت و خانواده پایدار. 3
  هاي اجتماعیخانواده پایدار و آسیب. 4

mailto:info@hypnosiscong.ir
http://www.hypnosiscong.ir
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  پذیرتوانمندسازي و اقشار آسیب. 5
  خانواده پایدار و رفتارهاي پرخطر. 6
  خانواده پایدار و پرورش هیجانات و عواطف مثبت و سازنده. 7
  خانواده پایدار و سالمت در ابعاد چهارگانه. 8
  خانواده، حقوق و تکالیف. 9

  خانواده پایدار و مشاوره. 10
  ي سالمخانواده پایدار و جامعه. 11
  جوانانخانواده پایدار و انتقال ارزشها، هنجار ها و معنویت یابی نوجوانان و .12
  ...)عزت نفس، خودپنداره، شادکامی و( خانواده پایدار و بهزیستی روانشناختی.13
  خانواده پایدار و امنیت قضایی.14
  خانواده پایدار و ارتقاء سالمت -15
  خانواده پایدار و مهارت هاي زندگی -16
    خانواده پایدار و آسیب هاي نوپدید -17

  
  021- 23903022: شماره تماس دبیرخانه 

  1394اردیبهشت ماه سال  5,6: زمان برگزاري کنگره 
  

 /http://congress.emdad.ir: وب سایت همایش
 

  شناختیهاي روانقابل توجه برگزار کنندگان سمینارها و همایش - 10- 4
 ي الکترونیکی انجمنرساند خبرنامهشناختی میهاي روانسمینارها و همایشوسیله به اطالع دبیران محترم علمی و اجرایی ن بدی

تنها کافیست فایل . دارداي اعالم میها را بدون دریافت هیچ هزینهایران آمادگی خود براي انعکاس اخبار مربوط به همایش روانشناسی
  .ارسال شود )khabar.ipa@gmail.com( خبرنامهجزئیات سمینار به ایمیل  wordتصویر پوستر و نیز فایل 

    
  

 بازگشت به صفحه اول   
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براي انعکاس اخبار  را ، آمادگی خودگان زیرآموخت 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

عمومی روانشناسی آموختگان دکتري تخصصی  از دانش محمدامین شریفیي دکتر  نامه ي پایان چکیده - 11- 1
   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

  خبر 
ی" تحت عنوان 1393 شهریورماه دکتري تخصصی خود در ي نامه پایان محمدامین شریفی دکتر ساختاريِ  -برازش روابط علّ

تایمی با اختالل شخصیت هاي اولیه، بدتنظیمی هیجانی و آلکسیها و جداییي کودکی، فقداننوروتیسیزم، بدرفتاري دوره
جتاب ، )راهنما اساتید( دکتر تورج هاشمیو  محمودعلیلودکتر مجید  آقايجتاب  ي ایشان توسط نامه پایان .انداتمام رسانده به "مرزي
  .هدایت شده است) اساتید مشاور( پوردکتر عباس بخشیو  دکتر منصور بیرامی آقاي

    نامه پایان ي چکیده
 یک اختالل روانی چندبعدي، ناهمگون، پیچیده و شدید است و بر اساس الگوي پایداري از  (BPD)اختالل شخصیت مرزي  :مقدمه

مطالعات متعدد نشان ).2013انجمن روانپزشکی آمریکا، (شود فردي و خودانگاره، و تکانشگري برجسته، ظاهر میثباتی در روابط بینبی
همچنین، مشخص شده است . گیري اختالل شخصیت مرزي استسازهاي مهم در شکلاند که آزارهاي دوران کودکی، یکی از پیشداده

عالوه بر این، تحقیقات . استBPDهاي تنظیم هیجان، یکی از عوامل ضروري در ایجاد و تداوم در مهارت که نقایص و کمبودهاي فرد
با اینکه، هر یک از این عوامل در ادبیات  .اندتایمی و نوروتیسیزم را شناسایی کردهآلکسی، نظیر BPDگذشته، سایر عوامل مرتبط با 

. مامی این متغیرها را در بین یک نمونه پژوهشی واحد، مورد بررسی قرار نداده استاي تاند، ولی هیچ مطالعهپژوهشی توصیف شده
ي ما هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است و شناسی آن در جامعهمتاسفانه، علیرغم شیوع و اهمیت بالینی اختالل شخصیت مرزي، سبب
ی. نده استچنین موضوعی با توجه به مرگ و میر مرتبط با این اختالل، نگران کن  ساختاريِ-هدف از تحقیق حاضر، برازش روابط علّ

. تایمی با اختالل شخصیت مرزي استهاي اولیه، بدتنظیمی هیجانی و آلکسیها و جداییي کودکی، فقداندوره نوروتیسیزم، بدرفتاري
براي سنجش متغیرهاي . اي انتخاب شدندلهگیري چندمرحي نمونهتهران به شیوه کننده از دانشجویان دانشگاهشرکت 413بدین منظور، 

، (TAS)تایمی تورنتو آزاري، مقیاس آلکسیي کودكهاي اطالعات دموگرافیک، مقیاس شخصیت مرزي، پرسشنامهتحقیق، از پرسشنامه
هاي دهدا. استفاده شد (DERS)، و مقیاس دشواري در تنظیم هیجانی NEO-FFIي شخصیت خرده مقیاس نوروتیسیزم از پرسشنامه

نتایج نشان . مورد تحلیل قرار گرفت 80/8ي نسخه LISRELافزار خام بدست آمده با استفاده از مدل معادالت ساختاري و از طریق نرم
- پیش) بخصوص، آزارهاي هیجانی(داد که مدل نظري برازش مناسبی دارد و بدتنظیمی هیجانی، نوروتیسیزم و بدرفتاري دوره کودکی 

تایمی در رابطه بین بدرفتاري دوره عالوه بر این، بدتنظیمی هیجانی و آلکسی. اي اختالل شخصیت مرزي هستندهاي خوبی بربین
  .شوندمیانجی می BPDهاي ، نوروتیسیزم و نشانهو جدایی کودکی، فقدان

بیشترین  (emotional dysregulation)از بین تمامی متغیرهاي مورد مطالعه در تحقیق حاضر، بدتنظیمی هیجانی: گیرينتیجه
بینی صفات مرتبط با اختالل شخصیت مرزي، در مسیرهاي مستقیم و غیرمستقیم روابط ساختاري داراست و در نتیجه، توان را براي پیش

اساسا یک اختالل در  BPDشود، که طبق آن مشخص شده بود محسوب می BPDاز ) 1993(سازي لینهان حمایتی نسبی براي مفهوم
  . بدتنظیمی هیجانها استزمینه 

  .هاي شخصیت مرزي، بدرفتاري کودکی، بدتنظیمی هیجانی، جدایی، نشانهBPD: هاکلیدواژه
  

 بازگشت به صفحه اول
  
  
  
  

 چکیده پایان نامه هاي دکتري -11
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  رشد و افزایش عزت نفس - 12- 1
    ماتیو مک کی، پاتریک فنینگ: نویسندگان

    دکتر مهرناز شهرآراي: مترجم
    آسیم: ناشر

  :در پیشگفتار مترجم می خوانیم
تالیف ماتیو مک کی )  self-Esteem(ساختار و محتواي کلی این اثر، متأثر از کتاب عزت نفس 

)Matthew Mckay ( و پاتریک فنینگ)Patrik Fanning (با توجه به اینکه بسیاري . است
ام با ارائه هاي فردگراي غرب است، اینجانب تالش کردهبر فرهنگاز مطالب کتاب اصلی مبتنی 

، »اخالق علمی« ضمن رعایت  –ها چه در متن کتاب و چه در پانوشت –هاي گوناگون مبحث
  .تناسب مطالب با شرایط فرهنگی جامعه را لحاظ کنم

    :فصل سازمان یافته، که حاوي مطالب بسیار با ارزش زیر است  16این کتاب در 
شود و پس از اشاره مختصري به نحوه استفاده بهینه از کتاب توسط دهنده آن مطرح میدر فصل اول، ماهیت عزت نفس و عوامل شکل

اي اساسی براي پرورش و بهبود عزت نفس مورد درمانگران و غیر درمانگران و نحوه تشخیص عزت نفس، بازسازي شناختی به عنوان شیوه
شود و در فصل سه، رسان، که صداي درونی پایین آورنده عزت نفس است، معرفی میر فصل دو، منتقد آسیبد. گیردبررسی قرار می

دهد که چگونه ارزیابی دقیقی از نقاط قوت و ضعف خود، فصل چهار به شما نشان می. گرددهاي سالم مواجهه با این منتقد ارائه میشیوه
- هاي شناختی و در فصل شش، شفقت معرفی میدرفصل پنج، تحریف. نفس، به عمل آورید به عنوان اولین گام در راه تغییر دادن عزت

  . شوند
- کردن، اندیشیدن و بودن براي خود ساختهکردن، احساسفصل هفت درباره بایدها، یعنی همه قوانینی است که شما درباره چگونه عمل

هاي و فصل نه، شیوه. دادن نحوه واکنش خود به خطا، با اشتباهات روبرو شوید توانید با تغییردهد چگونه میفصل هشت نشان می. اید
کردن، و فصل یازده با نشان هاي صحیح و سالم درخواستفصل ده با آموزش شیوه. کندصحیح واکنش به انتقاد را به شما معرفی می

  .دهدزت نفس افزایش میدادن چگونگی تعیین اهداف عملی، دانش و مهارت شما را در پرورش و بهبود ع
. کنداي براي تعیین و دستیابی به اهداف مربوط به عزت نفس است را معرفی میکردن که شیوههاي قدرتمند تجسمفصل دوازده روش

کند ضمن اینکه نگرش عدم قضاوت و فصل چهارده، به شما کمک می. آموزدرا می» خود هیپنوتیزم گري«فصل سیزده، یک روش ساده 
دهد چگونه باورهاي عمیقی که درباره ارزشمندي خود دارید را فصل پانزده، به شما نشان می. دهید، از فشار رهایی یابیدپرورش میرا 

خواهند بدانند چگونه میراث گرانقدر عزت نفس فصل شانزده، مناسب کسانی است که می. کشف کنید، به چالش بکشید و تغییر دهید
  .هدیه دهند باال را به فرزندان خود

با . دانددرمانی بر فرایند حیاتی بهبود عزت نفس، هدف کتاب را تسریع این فرایند میمؤلف این کتاب با قبول قطعی اثر مثبت روان
هاي با شناخت خودگویی. تر و به شکلی مؤثرتر باال بردتوان عزت نفس را سریعاستفاده از روشهاي بازسازي شناختی معرفی شده می

توان مستقیماً براي باال بردن احساس تر ، میتر و مشفقانههاي دقیقهاي شناختی خود و ایجاد خودارزیابیروبرو شدن با تحریفمنفی، 
  .خود ارزشمندي مداخله کرد

ارت این کتاب براي دوگروه از خوانندگان تدوین شده است ؛ درمانگران، و کسانی که خود به پرورش و بهبود عزت نفس خود و کسب مه
هاي تواند براي کلیه کسانی که واجد چنین شرایطی هستند و از جمله دانشجویان رشتهرو، این کتاب میاز این. در ارتقاي آن عالقه دارند
مندان به مطالعات زنان و کلیه دروسی که شناسی بالینی ، دانشجویان رشته مشاوره، عالقهشناسی سالمت و روانمختلف، به خصوص روان

 هاي جدید تابکمعرفی  -12
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براي استفاده هر چه بیشتر دانشجویان، مقاالت پژوهشی . اي با شناخت و رشد انسان در هم تنیده است، بسیار جاذب و مفید باشدنهبه گو
  .در پانوشت و کتابنامه آورده شده است

  )چگونه کودکانی با دو مغز پرورش دهیم(مغز  –کودك کامل  - 12- 2
ی، دکتر تیناپین : نویسندگان     برایسوندکتر دانیل جِ

  دکتر مهرناز شهرآراي: مترجم
  :در پیشگفتار مترجم می خوانیم

هایی است که به خوبی هدف شما از پرورش یک انسان چیست؟ اگر هدف نهایی شما پرورش انسان
دار لذت رشد کنند و در زندگی خوشحال، رضایتمند، مستقل، مسئول و سالم باشند؛ از روابط معنی

- کنند، آن) حرمت نفس(دلسوز دیگران باشند و در خود احساس ارزشمندي ببرند، همدل، مراقب و 
آنچه . کنیمگیري رویکرد مغز کامل را، که موضوع اصلی این کتاب است، قویاً توصیه میگاه به کار

سازد، ارائۀ دوازده شیوة کاربردي ساده است که این کتاب را از کلیه متون مشابه دیگر متمایز می
  .فرزند خود را با موفقیت، لذت و آرامش با دو مغز پرورش دهیدشما بتوانید 

هاي روزانۀ فرزندپروري را تغییر دهید و نه تنها سازد چالشانداز مغز کامل، شما را قدرتمند میچشم
  .دشدن فرزندانتان تبدیل کنیبروید، بلکه آنهارا به لحظات رشد یافتن و موفق)زنده ماندن (به مراتب فراتر از بقا 

توانید هاي خاصی را براي کمک به رشد و موفق شدن فرزندان خود ایجاد کنید، بلکه میبراساس این رویکرد، شما مجبور نیستید زمان
هاي بالقوه آنها و دستیابی به اهدافتان در پرورش آنها مبدل هایی براي کمک به رشد و تواناییهمۀ لحظات روزانۀ خود با آنها را به فرصت

  .سازید
دهد تا تغییر مثبت در زندگی فرزندانتان ایجاد تأثیر میان نسلی رویکرد مغز کامل نیز خارق العاده است، زیرا نه تنها به شما قدرت می

  .گذاردکنید، بلکه همچنین بر کلیه کسانی که با آنها در طول زمان در تعاملند، اثر مثبت می
در این رویکرد، یکپارچگی به معنی به هم مرتبط ساختن مناطق متفاوت و . است در قلب رویکرد مغز کامل، مفهوم یکپارچگی نهفته

  .متمایز مغز براي رسیدن به یک کل متعادل و هماهنگ است
هاي کتاب پنج نوع یکپارچگی، یکپارچگی مغز راست و مغز چپ، یکپارچگی مغز پایین و باال، یکپارچگی حافظه، یکپارچگی قسمت

فصل اول، مفهوم فرزند پروري را با در نظر . دهدخود و دیگري را در شش فصل به شرح زیر مورد بحث قرار میمختلف خود و یکپارچگی 
متمرکز است، ) یکپارچگی افقی (فصل دوم، بر کمک به کودك براي استفاده یکپارچه مغز راست و مغز چپ . کندگرفتن مغز مطرح می

فصل چهارم، تحت عنوان . ورزدتأکید می) یکپارچگی عمودي (ز پایین و مغز باال در حالی که فصل سوم بر اهمیت و شیوة پیوند مغ
توانید به فرزند خود کمک کنید تا با درك لحظات دشوار گذشته، با آنها به شیوه دهد که شما چگونه مییکپارچگی حافظه، توضیح می

کردن بر حالتهاي ذهنشان را ه فرزندان خود توانایی مکث و تأملسازد تا بفصل پنجم، شمارا قادر می. اي مالیم و هشیارانه روبرو شود
هایی دربارة خوشحالی و احساس در فصل ششم، که شامل شیوه. آموزش دهید تا آنها قسمتهاي مختلف خود را یکپارچه سازند

  .توانید به فرزندان خود یکپارچگی بین خود و دیگران را آموزش دهیدرضایتمندي است، شما می
      کودکانِ ((اولین قسمت تحت عنوان . گیري از دانش جدید شما ارائه شده استایان هر فصل، دو قسمت براي کمک به بهرهدر پ

در قسمت دیگر با عنوان . باشدبه منظور کمک به یادگیري مطالب اولیه مطرح شده در هر فصل براي فرزندانتان می)) مغز  –کامل 
بنابراین هر چند . الب به شما کمک خواهد کرد تا این مفاهیم را در زندگی و روابط خود به کار گیرید، مط))یکپارچه کردن خودمان ((

مغز است، مطالب براي شناخت بیشتر شما از خودتان و کسب مهارت بیشتر در ارتباط با _هدف اصلی این کتاب پرورش کودك کامل
است که در آنها خالصه اي ساده از )) سنین و مراحل((آخر کتاب تحت عنوان هاي ابزار مفید دیگر، جدول. دیگران بسیار ارزشمند است

    .نحوة استفاده از اندیشه هاي ارائه شده در کتاب بر حسب سن فرزند شما آورده شده است
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3 -12 - Chrono-Psychology 
  دکتر مهناز استکی: مؤلف 
  .به چاپ رسید 2014در سال  AMAZONانتشارات این کتاب توسط  :ناشر

  : خالصه کتاب
موجودات زنده از تک یاخته اي ها تا انسان نشان می دهد که تظاهرات   بررسی دقیق و گسترده

پدید ه هاي "این تغییرات با نام . فعالیت هاي موجودات زنده ثابت نیست و داراي تغییرات منظمی است 
مطالعات متعدد نشان می دهد توانمندیهاي جانداران مختلف از ساعات .شناخته می شوند "زیستی دوره اي

به طور کلی حیات و زندگی به شکل فعالیت دوره ..وز ، هفته ، ماه و حتی فصول تاثیر می پذیردمختلف ر
این حرکت از بزرگترین اصول سازمان . و این فعالیت ها داراي آهنگ منظمی می باشند   اي زیستی است

زمین نیز . د دهنده جهان است و سعی در نگهداشتن مجموع عناصر موجود در عالم با یک تعادل نسبی دار
داراي فعالیت هاي چرخه اي منظمی است که تناوب شب و روز و فصول را در بر دارد و در تمامی 

این مکانیزم به موجود . موجودات زنده مجهز به مکانیزمی به نام ساعت زیستی هستند .موجودات زنده فعالیتهاي دوره اي دیده می شود 
نوسان هاي موجود ناشی از حرکات زمین است که می . ي محیطی نوسان دار یاري می رساند در خصوص ارزیابی و پاسخ دهی به ریتم ها

ریتم هاي محیطی در اثر گردش .توان گفت تمام ساعات زیستی جهت سازگاري با زندگی در ارتباط با جهان در گردش فعالیت می کنند 
به نوبه خود در برقراري ، نگهداري و به وجود آوردن بسیاري دیگر  زمین و ماه به وجود می آیند که چرخه شب و روز را ساخته و آن نیز

( بسیاري از نرم تنان دریایی تنها زمانی قادر به تولید مثل هستند که وضعیت در حالت جزر باشد "مثال.از ریتمها تاثیر به سزایی دارد 
براي مثال ،ضربان قلب .ي فعالیت متناوبی وجود دارند زمان ها  مشاهدات نشان می دهد براي یک فرایند خاص زیستی ). 1999شوارتز ،

فعالیت .از آن جمله است ... ، حرکات تنفسی ، تناوب آهنگ خواب و بیداري ،عادات ماهیانه ، گل و میوه دادن گیاهان ،کوچ پرندگان و
ان نیز در ساعات مختلف روز ، هفته ، نشان می دهد که توانمندي هاي انس   یافته ها.چرخه اي از ویژگی هاي بنیادي موجود زنده است 

رنبرگ و (زندگی به شکل یک فعالیت چرخه اي است و حیات بدون پدیده هاي دورهاي زیستی وجود ندارد . ماه و فصول تغییر می یابند 
ینه می توان به در این زم. ساعات زیستی حاصل ریتم هاي محیطی است و براي عملکرد موجودات زنده بسیار اهمیت دارد ). 1991گاتا،

از طرف دیگر . ساعاتی از روز باعث افزایش عملکرد موجود جهت تغذیه می شود  "مثال. برخی از کاربردهاي ساعات زیستی اشاره کرد 
  ).1999ساندرز،(را در شرایط مختلف اندازه گیري کنند ) مانند مدت یک روز ( ساعات می توانند طول زمانی یک اتفاق 

این علم مطرح می سازد که .نامیده شده است  زیستی دوره اي را مورد مطالعه قرار می د هد علم گاه زیست شناسی علمی که پدیده هاي
در هر ساعت از شبانه روز ، انسان داراي استعداد و توانمندي خاصی است و بدن انسان در طی شبانه روز متحمل تغییرات زیادي میگردد 

فعالیت هاي انسان نسبت به عامل زمان و پدیده هاي طبیعی که سبب تغییر آنها . هاي خاصی است  و در هر ساعت از روز داراي توانایی
  .حساسیت دارد می شود،

  اختالالت عاطفی ـ رفتاري کودکان و نوجوانان - 12- 4
  دکتر باقر غباري بناب، دکتر میرمحمود میر نسب :گردآوري و ترجمه

  .به چاپ رسید 1393در سال  انتشارات سایه سخناین کتاب توسط  :ناشر
  :معرفی کتاب

با هدف کمک به تولید ایده هاي نوین  "رفتاري کودکان و نوجوانان -اختالالت عاطفی"کتاب 
این کتاب حاصل . پژوهشی و استفاده عملی در کار بالینی و آموزشی به رشته تحریر در آمده است

و ) استاد دانشگاه تهران(اري بناب غب باقر تجربیات تدریس و پژوهش چندین ساله آقاي دکتر
  .می باشد) دانشیاردانشگاه تبریز(دکترمیرمحمودمیرنسب 
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شناسی روانی و روان شناسی  رسالت عمده درتدوین کتاب، فراهم ساختن منبعی براي تدریس درس اختالالت رفتاري، آسیب
افزون بر آن، . بوده است) د بر دوره هاي تحصیالت تکمیلیبا تاکی(رفتارنابهنجار در کودکان و نوجوانان در مقاطع مختلف دانشگاهی 

روانشناسان بالینی وتربیتی و متخصصان تعلیم تربیت که در حوزه کودکان و نوجوانان فعالیت دارند می توانند در حرفه تخصصی خود از 
  .الگوهاي نظري ارائه شده و رهنمودهاي عملی براي درمان بهره مند شوند

ل، :فصل هست 9ر کتاب حاضرمشتمل ب و انتقادهاي مطرح شده بر این تعاریف  جدیدترین تعاریف اختالل عاطفی و رفتاريدر فصل او
م،. ارائه شده اند لیه تا وضعیت کنونی را شامل می شود تاریخچه اختالالتفصل دو بررسی هاي او م، . از حد رویکردهاي روان در فصل سو

مشتمل بر رویکردهاي زیست شناختی، روان پویایی، روانی آموزشی،  رفتاري -تالالت عاطفیشناختی و الگوهاي نظري براي تبیین اخ
در فصل چهارم و . انسان گرایانه و بوم شناختی به صورت مبسوط و با تحلیل نمونه هاي عملی بالینی براي هر رویکرد مطرح شده اند

  .و برخی ابزارهاي مناسب براي سنجش و تشخیص گنجانده شده اند روش هاي سرندکردن، ارزشیابی براي تدریس و مداخلهپنجم، 
در . علت شناسی ورهنمودهاي عملی قابل استفاده براي مربیان را در ارتباط با علل دربرمی گیرندمباحث مربوط به  9، و 8، 7، 6فصول 

در فصل هفتم، . سی هاي نمونه ارائه شده اندرفتاري کودکان و نوجوانان همراه با تک برر -اختالالت عاطفی عوامل زیستیفصل ششم، 
براي بروز اختالل رفتاریبا تاکید بر مدل هاي تحلیل خانواده، شیوه هاي انضباطی و تربیتی و عوامل خارجی موثر  عوامل خطرخانوادگی

  .  برخانواده ها مطمح نظرقرارگرفته اند
ه ویژه به تأث عوامل مدرسه اي اختالالتدرفصل هشتم،  یرشکست تحصیلی، کم آموزي تحصیلی و تأثیرات بافت و ساختار مدارس با توج

نقش عواملی مانند رسانه ها، فقرفرهنگی و . را شامل می گردد عوامل فرهنگیفصل پایانی،. همراه با نمونه هاي بالینی توصیف شده اند
  . ل به تفصیل توضیح داده شده انددر این فص... اقتصادي، تعارض هاي فرهنگی، وضعیت شهروندي و گروه هاي اجتماعی و

م کتاب، به بررسی و تحلیل انواع اختاللهاي رفتاري و عاطفی در کودکان و نوجوانان خواهد پرداخت جلد دو .  
  
  

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

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

و در صورت تغییر مدرك، کپی آخرین فیش بانکی ، اصل لطفاً کارت عضویت قبلی، یک قطعه عکس ،عضویت ساالنه براي تمدید 
  .ه یا به دفتر انجمن مراجعه فرماییدرا پست نمودمدرك تحصیلی 

  :عبارتند از هاي انجمن شماره حساب •
قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ( 0102699310002، حساب سپهري )1911کد ( ، شعبه مقدس اردبیلیبانک صادرات

  )صادرات
قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ( 342060641، حساب جاري شماره )3420کد (، شعبه دانشگاه شهید بهشتی بانک تجارت

  )تجارت
 بانک سامان، به نام انجمن روانشناسی ایران  6219861015460479و یا شماره کارت 

  : عضویت عضویت و تمدید مبلغ حقِ •
  ریال 50.000 )دانشجوي کارشناسی( دانشجویی اعضاي
  ریال 100.000) دانشجوي کارشناسی ارشد کارشناس و(وابسته اعضاي 
  ریال 150.000) کارشناسی ارشد( پیوستهاعضاي 
  الیر 250.000) دکترا( پیوستهاعضاي 

نظیر  ،عضویت در انجمن ازاتیامت ری، عالوه بر سا1386از ابتداي سال انجمن،  يهریمد أتیه ي مطابق مصوبه: شایان 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، »روانشناسی معاصر« ي چنین اعضاي پیوسته عالوه بر مجلههم. اند 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 
 .ها و دیگر موارد مرتبط با انجمن را به موقع دریافت نمایندنباشد 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 مجلهکننظر بر ای. گیري نماید تصمیم ها آنآن داشت تا در خصوص مبلغ حق عضویت 
ي انجمن در دستور کار قرار دارد  هاي روانشناختی براي اعضاي پیوسته و پژوهش شناسی  روانالمللی  ي بین مجله اعضاي انجمن و ارسال

مدیره،  أتیهي  ي پستی داخل کشور است، بر این اساس مطابق مصوبه ها براي خارج از کشور متفاوت از هزینه ي ارسال این مجله و هزینه
  . از کشور در نظر گرفته شده استمبالغ زیر براي اعضاي مقیم خارج 

 شرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان شناسی ایران -13
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  تومان 5000 )دانشجوي کارشناسی( دانشجویی اعضاي •
  تومان 10000) دانشجوي 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
  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

از توانید با اظهارنظر در خصوص محتواي خبرنامه،  و دانشجوي عزیز می قدر گرانشما همکار گرامی، استاد . است 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 شداست، مطالب با ذکر نام فرد ارسالبدیهی  .شناسان کشورمان سهیم شویدها میان روان اخبار و دیدگاه
  .از عزیزانی که به هر طریقی با خبرنامه همکاري داشته باشند با ذکر نام تشکر به عمل خواهد آمد همچنین

 
 

  ایران روانشناسیهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن   
اگرچه . نماییداي خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت میي مسرت و خوشحالی است که با احساس مسئولیت علمی و حرفهمایه

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

کوچک ارزیابی نمایید، اما مطمئن باشید همین  روانشناسیي علمی رشته را در توسعه گامتاناین  ریتأثاز شما صرف نکند، و هرچند شما 

  ایران یعنی روانشناسیا راهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن همجموعه تالش

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

 .خواهد بود روانشناسیي حوزه
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ایران روانشناسیانجمن در نمونه فرم عضویت   

 بسمه تعالی
 برگ درخواست عضویت

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

ریــال بابــت حــق عضــویت ســالیانه طــی فــیش بــانکی .................... .....ضــمن پرداخــت مبلــغ.............................................. روانشناســی
  .درخواست عضویت در آن انجمن را دارم....................... مورخ................... شماره

  عنوان رشته تحصیلی در مقاطع مختلف
  ............................................................دکتري.................. ....................................کارشناسی ارشد............... ..................................کارشناسی
  ...............................................کد پستی........................................................................................:......................................................شانی منزل

  .........................................................................:............................................................................................................................کارنشانی محل 
  .........................................................................................................تلفن همراه.....................................:............................................تلفن تماس

  ..........................................................................................................:........................................................................................آدرس الکترونیک
  امضاء متقاضی

  تاریخ                                                                     
  :مدارك مورد نیاز براي عضویت

* دو قطعه عکس* کپی مدرك تحصیلی یا کارت دانشجویی* داخت حق عضویتاصل فیش پر* فرم عضویت تکمیل شده* 
  کپی صفحه اول شناسنامه

  در صورت تغییر مدرك، کپی آخرین مدرك تحصیلی* اصل فیش بانکی* کارت عضویت* یک قطعه عکس:* تمدید عضویت
  :حق عضویت سالیانه

  لریا 250.000) و یا مشاوره روانشناسیدکتراي (عضویت پیوسته  - 1
 ریال 150.000) و یا مشاوره روانشناسیکارشناسی ارشد (عضویت پیوسته  - 2
 ریال 100.000) و دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسیکارشناسی ( عضویت وابسته  - 3
 ریال 50.000) و یا مشاوره روانشناسیدانشجوي کارشناسی ( عضویت دانشجویی  - 4
  با نظر هیئت مدیره انجمن: عضو مؤسساتی - 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  0102699310002حساب سپهر ) 1911کد (بانک صادرات شعبه مقدس اردبیلی

شماره  همچنینو قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت   342060641بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی حساب جاري 
  روانشناسی ایران بانک سامان، به نام انجمن  6219861015460479کارت 

  ایران روانشناسینشانی انجمن 
، کدپستی  4، واحد 20پالك نرسیده به خیابان آفریقا، تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، 

1968656336 
  88871637: فکس         22180150 -88785266: فنتل  


