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 نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
 که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

  
 من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
 که تو خود دانی اگر زیرك و عاقل باشی

 
دهدت پند ولی پرده همین میچنگ در   

 وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
 

 در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
 حیف باشد که ز کار همه غافل باشی

 
 نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف

 گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
 

 گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
باشی رفتن آسان بود ار واقف منزل  

 
 حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

 صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی

 حافظ
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  شناسیهاي روان نگاهی اجمالی به ترجمه کتاب
 ها، ناشرانتوان در تنوع کتابابعاد این رونق را می. هاي روان شناسی در ایران رونق گرفته استچند صباحی است که ترجمه کتاب

شناسی هاي روانشمسی در ایران به دالیل مختلف سرعت چاپ و نشر کتاب 70و  60در سالهاي دهه . مختلف و مترجمان مشاهده کرد
عالوه بر این تمایل برخی از مترجمان به تألیف بیشتر . شمار ومترجمان محدود بودندناشران انگشت . نبود 90واوایل دهه  80مثل دهه 

دادند که از این بابت شمسی این بود که اکثر مترجمان را اساتید دانشگاه تشکیل می 70و 60هاي دهه بارز   ترجمه نکته. از ترجمه بود
هاي تحصیالت تکمیلی لزوماً اساتید دانشگاه نیستند و بعضًا دانشجویان  دوره 80مترجمان دهه . دارد 80تفاوتی جدي با مترجمان دهه 

شناسی بحث پردامنه و وسیعی است اما در سخن نخست این شماره از خبرنامه انجمن روان هاي رواناگر چه بحث ترجمه کتاب. هستند
  . شناسی ایران قصد داریم مسایلی را در این رابطه مطرح کنیم

  اي در روان شناسی ایرانهاي ترجمهدالیل گسترش کتاب
 افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی -1

لطفاً خاطرات چند سال قبل خرید کتاب از نمایشگاه کتاب و (هاي انگلیسی اصل کتاب پذیري بیشتر مترجمان بهدسترسی -2
بگذریم از این که اگر کسی صاحب کتاب اصلی . هاي کتابخانه را براي لحظاتی در ذهن تجسم کنیدفرایند کپی برداري از کتاب

 .)گرفتیمبود باید با چه مکافات و ترفندهایی کتاب را از او می

 هاي دوره دکتري هاي ترجمه در مصاحبههی به کتابامتیازد -3

کنند که در مصاحبه برخی از افراد به این دلیل کتاب ترجمه کردند یا می. خوشبختانه این مسئله تا حدودي برطرف شده است
  .ها قائل شونداي به آندوره دکتري ،امتیاز ویژه

 ترجمه به عنوان کار کالسی -4

بعد از اینکه کتاب . شودها به عنوان تکلیف درسی مطرح میگاهی اوقات ترجمه برخی از کتاب هاي تحصیالت تکمیلیدر دوره
 .افتندترجمه شد یا خود استاد یا دانشجویان به فکر نشر کتاب می

 هاي روان شناسیافزایش ناشران کتاب -5

   وع نقش اثرگذاري در گسترش این موض. هاي روان شناسی بیشتر شده استدر دو دهه اخیر تعداد ناشران تخصصی کتاب
  .هاي ترجمه در در ایران داشته استکتاب

  موافقان ومخالفان ترجمه
شناسی باید به یک یا دو زبان علمی دنیا مسلط باشد تا بتواند بدون مشکل از منابع برخی از افراد اعتقاد دارند که دانشجوي روان

  .علمی استفاده کنند

  سخن نخست -1
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  .رونداز جمله این افراد به شمار می 3، دکتر محمد نقی براهنی2اله قاسم زاده ، دکتر حبیب1دکتر محمود صناعی
پیشنهاد مخالفان ترجمه این است که دانشجویان باید بر زبان معیار علم که در حال حاضر زبان انگلیسی چنان مسلط باشند که در    

  .گشاسترهاین پیشنهاد بسیار کارساز و گ. خواندن و درك مطلب مشکل پیدا نکنند
 مجال در این. موافقان با ترجمه استداللشان که در هر صورت مفاهیم باید به زبان فارسی بیان شوند و در قالب زبان فارسی درك شوند   

  .هاي موافقان و مخالفان را نداریم، با این حال استداللهاي هر دو گروه قابل تامل استچندان فرصت پرداختن به استدالل

  هاکیفیت ترجمه
مندي و یا ، انتخاب کتاب بر اساس عالقه)اياز جمله نبود ویراستاران حرفه(رسد به دلیل نظارت ناکافی در برخی از انتشارات به نظر می

اند برخی از کتابها چنان ترجمه شده. ها چندان تعریفی ندارددهی و نقد، کیفیت برخی از ترجمهحتی راحتی ترجمه، نبود سیستم فیدبک
  .اندافتید که تازه از فرنگ برگشتهما به یاد کسانی میکه ش

اي در آن اند که چندان دانش و تجربهبرخی از کتابها را افرادي ترجمه کرده. نصف کتاب انگلیسی است و نصف دیگر آن فارسی است   
  .اندها نیز خوب و درست ترجمه شدهاما برخی از کتاب. اندزمینه نداشته

    بنديجمع
از جمله تشکیل جلسات نقد و بررسی کتاب، اختصاص . هایی برداردتواند در این زمینه گامشناسی ایران میرسد انجمن روانر میبه نظ

ها، تشکیل ها و معادلها، در نظر گرفتن جایگاهی ویژه در خبرنامه انجمن براي نقد و بررسی واژههایی در برخی از کنگرهدادن پانل
هاي ها، چاپ و نشر کتابشناسی براي بهبود کیفیت ترجمههاي روانهاي نشر کتابرایزنی با انتشارات و موسسههاي ترجمه، کارگاه

  ) مثل انتشارات انجمن روان شناسی آمریکا( شناسی ایرانروان هاي خوب از سوي انجمنخوب با ترجمه
     ها نیازمند همکاري وسازي آنت و تشکیالتی است که فراهمالبته ناگفته پیداست که هر کدام از این راهکارها، مستلزم مقدما   

  .هاي فراوان استتالش
 

 
 
 

 بازگشت به صفحه اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 677-683. مجله یغما، شماره دوازدهم، سال بیست و دوم.  آموختن زبان علم جهانی). 1348( محمود صناعی، 1
 .جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران: تهران. به مناسبت هفته کتاب: ویژه نامه جشن کتاب. مصاحبه با دکتر قاسم زاده). 1388( اهللا قاسم زاده، حبیب 2
 فرهنگ معاصر  : تهران. واژه نامه روان شناسی و زمینه وابسته). 1375(براهنی، محمد نقی  3
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  ایران روانشناسی انجمن کنگره پنجمین-2
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  آخرین اخبار از پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
  نهایی مقاله هااعالم نتایج داوري 

ضمن تبریک به نویسندگان محترمی که مقاله ایشان در داوري نهایی پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران پذیرفته شده است و با 
تشکر از مشارکت تمامی عزیزانی که دستاوردهاي پژوهشی خود را در پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران به اشتراك گزاردند، به 

  . در  وب سایت کنگره اعالم شده است 4اطالعیه شماره رساند نتایج نهایی مقاالت پذیرفته شده در  اطالع می

  اعالم نحوه ارایه مقاله هاي پذیرفته شده
در وب سایت کنگره منتشر  6اطالعیه شماره نحوه ارایه مقاالت پذیرفته شده نهایی که به صورت پوستر یا سخنرانی خواهند بود، در 

  . گردید
  یادآوري هاي مهم

 تنها و است رایگان پوستر براي تمامی افرادـ  حضور در جلسات سخنرانی هاي کلیدي، میزگردهاي تخصصی، و ارایه مقاله .1
دریافت گواهی شرکت در کنگره از سوي انجمن روانشناسی ایران و دریافت گواهی بازآموزي از  افرادي که تمایل به

 مقاالتی نویسندة اول همچنین را دارند و وره جمهوري اسالمی ایرانسوي سازمان نظام روانشناسی و مشا
با این حال ذکر این نکته . نمایند ثبت نام هاي مربوطه در کنگرهکه با پرداخت هزینه الزامیستاند، پذیرش نهایی شده که

برگزاري، اولویت حضور در هاي مکان با توجه به فراوانی باالي تعداد ثبت نام کنندگان و محدودیتضروري است که 
جلسات و سالن هاي برگزاري کنگره با افرادي است که با پرداخت هزینه هاي مربوطه در کنگره ثبت نام کرده اند و 

  .در صورت محدودیت فضا از پذیرش افرادي که در کنگره ثبت نام نکرده اند معذور خواهیم بود
تنها در صورت ثبت نام نویسنده اول مقاالت پذیرفته شده و ارایه مقاله در زمان مقرر در کنگره، یک گواهی ارایه مقاله اعطا  .2

کتابچه یا لوح فشردة مجموعه همچنین مقاله ایشان در . خواهد شد که در آن نام تمامی نویسندگان مقاله وجود دارد
 .منتشر خواهد شدجله روان شناسی معاصرماي از ویژه نامهبعنوان مقاالت کنگره 

گواهی شرکت در کنگره و همچنین گواهی بازآموزي شرکت در کنگره که از سوي سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران براي  .3
اعضاي این سازمان صادر می شود، تنها در صورت ثبت نام و  حضور تمام وقت در روزها و ساعات برگزاري کنگره اعطا خواهد 

 .شد

 

ازطریق هر بانک دیگري شماره حساب اعالم شده جهت ثبت نام مربوط به بانک اقتصاد نوین است ولی پرداخت هزینه ثبت نام  .4
براي این امر می توانید از شماره شباي مربوط به حساب اعالم شده استفاده . امکان پذیر است به جز بانک اقتصاد نوین نیز

 :فرمایید

  )شبا(ران شناسه ملی حساب ملی ای

       IR410550014785005162588001      
- در پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران به پایان رسیده و سایر عالقمندان می) ثبت نام با تخفیف(مهلت پیش ثبت نام  .5

 .ثبت نام مطلع شوندعالقمندان می توانند از طریق وب سایت کنگره از نحوه .  اقدام نمایند 1394توانند تا پایان فروردین ماه 
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      تماس با دبیرخانه کنگره
 :عبارتند از راه هاي برقراري تماس با دبیرخانه الکترونیک

congress5@iranpa.org 
  iranpacongress5@gmail.com 

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

  
 1394 ماه اردیبهشت 17 الی 15 :کنگره برگزاري زمان

 تهران پزشکی علوم دانشگاه قدس سالن /تهران :برگزاري مکان

  قدس خیابان نبش الله، پارك روبروي کشاورز، بلوار :آدرس
 
 

 بازگشت به صفحه اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:congress5@iranpa.org
mailto:iranpacongress5@gmail.com
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  1394در سال ایران  شناسیانجمن روان بهار هاي آموزشی کارگاه - 3- 1
هر کارگاه  بهاي. شود که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسی ایرانانجمن روان بهارهاي آموزشی  فهرست کارگاه

ده هزار به ازاي هر روز تومان در نظر گرفته شده است که ر هزا120، شود یمساعته ، به جز موارد استثنایی که جداگانه ذکر  8آموزشی 
چنانچه  در نظر گرفته شده است هم براي دانشجویان تخفیف ده هزار تومان ایران، وشناسی اعضاي انجمن روان براي تومان

مدت زمان برگزاري روزانه  .شود کسر می  تومان از مبلغ کارگاه بیست هزاربه ازاي هر روز  ،افرادي دانشجو و عضو انجمن باشند
شناسی هاي آموزشی، محل انجمن روانمکان برگزاري کارگاه. نفر است 25ساعت و ظرفیت هر کارگاه آموزشی  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 کارگاههاي آموزشی و همچنین و اخبار جدید کارگاه تربیش  اطالعاتکسب 

  .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

" 
سه شنبه اول 
 اردیبهشت
 

دکتر محسن  دکتري مشاوره
 گل محمدیان

: درمان چند وجهی الزاروس
  فرایند و فنون

 فارغ التحصیل
کارشناسی 

روانشناسی و 
 مشاوره به باال

 2دوشنبه 
 اردیبهشت

روانشناسی 
 سالمت

 

 دکتري
 

دکتر حمید 
  مصاحبه انگیزشی پورشریفی

 پنجشنبه "
اردیبهشت 3  

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

 
دکتر فرشته 

 موتابی

درمان شناختی رفتاري 
  وسواس

" 
 شنبه

اردیبهشت 5  
 

 روانشناسی
دکتر فرشته با  دکتري عمومی

 عزت

تشخیص و درمان اختالل بیان 
از دیدگاه )  امالء(نوشتاري 

  فراشناختی

" 
 دوشنبه

7  
 اردیبهشت

 

روانشناسی 
 بالینی

 دکتري
 

 
دکتر کارینه 
  قصه درمانی طهماسیان

  هاي آموزشی انجمن روانشناسی ایرانکارگاه -3
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" 

 چهارشنبه
 و

 پنجشنبه
  10و  9

 اردیبهشت
 

 دکتري روانشناسی 

 
دکتر پروانه 
درمان شناختی رفتاري   محمدخانی

 افسردگی

" 
دوشنبه   

21 
 اردیبهشت

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

 
دکتر کارینه 
 طهماسیان

درمان شناختی رفتاري 
  نکااضطراب کود

ساعت کارگاه : توجه
 ساعت است       24

19الی  7از ساعت   

 چهارشنبه و
 پنجشنبه

 24و  23
 اردیبهشت

  

دکتر ابوالقاسم  دکتري روانشناسی
  ان ال پی خوش کنش

 فارغ التحصیل
کارشناسی 

روانشناسی و 
 مشاوره به باال

 28دوشنبه 
 اردیبهشت

آموزش و 
پرورش کودکان 

 استثنایی
دکتر فریده  دکتري

 ترابی میالنی

مداخله زود هنگام در تحول 
 5کودکان خردسال از تولد تا 

  سالگی

 فارغ التحصیل
کارشناسی 

روانشناسی و 
 مشاوره به باال

سه شنبه  و 
 چهارشنبه 

 30و  29
 اردیبهشت

دکتر منصوره  دکتري روان شناسی
 السادات صادقی

  ارتقاء  روابط همسران
آموزش مهارت هاي حل (

   _تعارض 
چگونگی تعامل با خانواده 

  )همسر

" 
 پنجشنبه

31 
 اردیبهشت

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

 
دکتر کارینه 
 طهماسیان

  بازي درمانی

" 
 6چهارشنبه 
 خرداد

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

 
دکتر کارینه 
 طهماسیان

  کودکانشناخت درمانی 

" 
متعاقبا اعالم 
 خواهد شد

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

 
دکتر کارینه 
 طهماسیان

آموزش مدیریت خشم براي 
  کودکان با مشکالت رفتاري

" 

 چهارشنبه و
و  پنجشنبه

جمعه          
و  22و  21

روانشناسی 
دکتر حسن  دکتري بالینی

  طرحواره درمانی حمیدپور
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  نتایج انتخابات دوره نهم هیات مدیره و بازرس انجمن روان شناسی ایران - 4- 1
اسفند  7انجمن، روز پنجشنبه مورخ  هاي قبلی، مجمع عمومی نوبت دومرسانی رسد بر اساس دعوت کتبی و اطالعبه استحضار می

در این جلسه ابتدا گزارش ریاست هیات مدیره و خزانه . خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد با حضور اعضاي پیوسته در محل 1393
در ادامه انتخابات هیات مدیره بر اساس آراي واصله از . دار ارایه شد و سپس تایید گزارش توسط بازرس و اعضاي مجمع انجام گرفت

 .طریق پست و آراي افراد حاضر برگزار شد

دانشگاه (خانم دکتر الدن فتی  -2، )دانشگاه عالمه طباطبایی(خانم دکتر شیوا دولت آبادي  -1: داوطلبان هیات مدیره  ترتیب آراي
 - 5، )خصوصی: موسسات(آقاي دکتر حسن حمیدپور  -4، )دانشگاه شهید بهشتی(آقاي دکتر شهریار شهیدي  -3، )علوم پزشکی ایران

خانم  -7، )دانشگاه آزاد اسالمی(آقاي دکتر حسن پاشا شریفی  -6، )وم بهزیستی و توانبخشیدانشگاه عل(خانم دکتر پروانه محمدخانی 
خانم دکتر ندا علی بیگی  -9، )دانشگاه علوم پزشکی تهران(آقاي دکتر ابوالفضل محمدي  -8، )دانشگاه آزاد اسالمی(دکتر پریوش وکیلی 

آقاي دکتر فریبرز حمیدي  -11، )دانشگاه فردوسی مشهد(ین کارشکی آقاي دکتر حس -10، )دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(
  ).آموزش و پرورش: موسسات(

، )دانشگاه آزاد اسالمی(خانم حمیرا قزوینی نژاد  -2، )دانشگاه تبریز(آقاي دکتر حمید پورشریفی  -1: ترتیب آرا در داوطلبان بازرس
آقاي  -5 ، )ریزيسازمان مدیریت و برنامه : موسسات( اي دکتر مهدي درویشآق -4، )دانشگاه الزهرا(خانم دکتر شقایق زهرایی  -3

  ).آموزش و پرورش: موسسات(انوشیروان رضایی 
جامع مبنی بر حضور تنها یک نفر از هر   هاي علمیٍهاي علمی براي انجمنبر اساس ترتیب آرا و با توجه به تاکید کمیسیون انجمن

  :نتخابات به شرح زیر استدانشگاه در هیات مدیره، نتایج ا
دانشگاه (خانم دکتر الدن فتی  -2، )دانشگاه عالمه طباطبایی(خانم دکتر شیوا دولت آبادي  -1): به ترتیب آرا( اعضاي هیات مدیره

 - 5، )موسسات خصوصی(آقاي دکتر حسن حمیدپور  -4، )دانشگاه شهید بهشتی(آقاي دکتر شهریار شهیدي  -3، )علوم پزشکی ایران
آقاي  -7، )دانشگاه آزاد اسالمی(آقاي دکتر حسن پاشا شریفی  -6، )دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(نم دکتر پروانه محمدخانی خا

  ).دانشگاه علوم پزشکی تهران(دکتر ابوالفضل محمدي 
خانم دکتر ندا علی بیگی  -2، )دانشگاه آزاد اسالمی(خانم دکتر پریوش وکیلی  -1): به ترتیب آرا(  البدل هیات مدیرهاعضاي علی 
  ).دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(

  ).دانشگاه تبریز(آقاي دکتر حمید پورشریفی : بازرس
  ).دانشگاه الزهرا(خانم دکتر شقایق زهرایی  -2، )دانشگاه آزاد اسالمی(خانم حمیرا قزوینی نژاد  -1: بازرسان علی البدل

 به صفحه اول بازگشت

   حساب هدایا - 4- 2
بازکردن حساب هدایا را به هیأت مدیره انجمن  22/10/1393 شناسی ایران در جلسه مورخکمیته اجرایی شوراي ادوار انجمن روان

ادوار هر یک در همین جلسه اعضاي حاضر کمیته اجرایی شوراي . شناسی ایران پیشنهاد کرد که متعاقباً به تأیید هیأت مدیره رسیدروان
  . را به این حساب هدیه کنند یمتعهد شدند مبلغ

آوري هدایاي اعضاي انجمن و هر خیر دیگري است که قصد اهداي مبلغی در جهت هدفی فرهنگی هدف از تشکیل این حساب جمع
مبالغ . انی براي انجمن استتر امکاناتی براي خریداري مکمنظور نهایی از تأسیس این حساب کمک به فراهم کردن هر چه سریع. دارد
رفاً براي خرید دفتري براي خواهد شد و در درجه اول صآوري شده در این حساب به هیچ وجه براي امور روزمره انجمن هزینه نجمع

  . انجمن محفوظ خواهد ماند

خرداد 23  شناسی ایرانهاي انجمن رواناطالعیهاخبار و  -4 
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انجمن پیشقدم خواهند شد و کمیته اجرایی شوراي ادوار رجاء واثق دارد که بقیه اعضاي شوراي ادوار و نیز اعضاي هیأت مدیره 
مسلماً مشارکت دیگر خیران که در بسیاري از . اي خواهند بود براي بقیه اعضاي انجمن اعم از افتخاري، پیوسته و وابستهنمونه و اسوه

  . مأجور خواهد بود... کنند در این امر خیر مشکور و انشاااقدامات فرهنگی کشور نقش مؤثري ایفا می
ران محترم و گرامی وابسته است؛ مبلغی را یکجا یا به اقساط، کم یا زیاد می توان مبلغ هدیه و نح وه پرداخت آن کامالً به نظر خی

  . رسد نیکو و موجب سپاسگزاري استرسد و به هر نحو که از دوست میهرچه از دوست می. هدیه نمود
  . أت مدیره انجمن دریافت خواهند داشتاز ریاست هیو نشان حامی انجمن را هدیه کنندگان گرامی نامه تشکر 

  . اي از آن خود شودبه امید روزي که انجمن به همت شما خیران گرامی و هدیه کنندگان عزیز، صاحب خانه و کاشانه
  اندکی صبر سحر نزدیک است 

    
  . نشانی این حساب مبارك به شرح زیر است

  شناسی ایرانبه نام انجمن روان 147-850-5162588-2بانک اقتصادنوین، شعبه خیابان اسفندیار به شماره 

  شد کمیسیون نشریات علمی توسط Aموفق به دریافت رتبه  روانشناسی معاصر نشریه - 4- 3
کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، در راستاي رتبه بندي و ارتقاي نشریات علمی کشور، در بهمن ماه سال 

 . ارزیابی نشریات علمی را انجام داد 1393
  .شده است Aفصلنامه انجمن روانشناسی ایران، در این ارزیابی موفق به دریافت رتبه  خوشبختانه نشریه روانشناسی معاصر، دو

       http://journals.msrt.ir از طریق سامانه ارزیابی نشریات علمی به نشانی 1393نتیجه این ارزیابی در اسفند ماه 
  .اطالع رسانی شد

 
 بازگشت به صفحه اول

  

  

    
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 

http://journals.msrt.ir


139139139444   بهاربهاربهار: : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن روا   سی و یکمینسی و یکمینسی و یکمین  

 
 

12 
 

  از انجمن روانشناسی ایران به عنوان انجمن علمی برتر کشور یعلم يانجمن ها ونیسیکم تقدیر - 4- 4
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 International Journal of Psychologyاز مجله انگلیسی  کشور یعلم يانجمن ها ونیسیکم تقدیر - 4- 5
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 آخرین اخبار  :ایران شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه - 4- 6
          

  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 
دانشکده علوم تربیتی و دانشگاه اصفهان ، 

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  

 
  1393در سال  کرمانشاهایران شعبه  شناسیروانانجمن  زمستانگزارش عملکرد سه ماهه  •

  
  

دومین مجمع عمومی ساالنه انجمن روانشناسی ایران شعبه درجه یک استان کرمانشاه همزمان با میزگرد روانشناسی با موضوع 
و اهمیت و کاربرد روانشناسی در جامعه و جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با همکاري معاونت پژوهش و فناوري، گروه روانشناسی 

اسفند  19مشاوره، شعبه درجه یک استان کرمانشاه و انجمن علمی کودکان استثنایی ایران شبعه استان کرمانشاه در روز سه شنبه 
در این مراسم اعضاء اصلی و علی البدل شعبه به . برگزار گردید) ره(ظهر در سالن آمفی تئاتر عالمه امینی  12صبح الی  9ماه ساعت 

از دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتري رشته هاي روانشناسی و مشاوره دکترخیراهللا صادقی از  همراه تعداد بیشماري
  .اعضاي شعبه در سالن حضور داشتند

کیوان کاکابرایی رئیس شوراي اجرایی شعبه ضمن خیر مقدم به حضار گزارشی از فعالیتهاي  در ابتداي مراسم جناب آقاي دکتر   
   ارائه نمودند و جناب آقاي دکتربهروز راسخی مدیر پژوهش و فناوري ضمن خیر مقدم به میهمانان و دانشجویان با رشته روانشناسی

mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:iranpa.isfahan@gmail.com
mailto:anjomanravanshenasi2013@gmail.com
mailto:gilanpa.br@gmail.com
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تاکید بر اهمیت فعالیت هاي پژوهشی در بین دانشجویان و اینکه اساتید گروه روانشناسی و مشاوره همواره از پژوهشگران برتر 
  .ي نمودنددانشگاه بوده اند ابراز خرسندي و امیدوار

 700ساله شعبه را ارائه نمودند که حائز اهمیت است با داشتن حدود نبی بستان گزارش یک در بخشی دیگر از مراسم دکتر   
کارگاه تخصصی روانشناسی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه هاي متعدد  20عضودر انجمن روانشناسی و برگزاري بیش از 

  .شعبه ارائه گردید
سرکار خانم دکتر حسینی  دکتر عارفی، دکتر افشاري نیا، ادامه با حضور اساتید گروه روانشناسی جناب آقاي دکتر کاکابرایی،در    

  .میزگرد علمی روانشناسی با تاکید بر اهمیت و کاربرد روانشناسی در جامعه با استقبال پرشور دانشجویان برگزار گردید
در پایان به اعضاء و دانشجویان فعال شعبه و .ویان در زمینه هاي مختلف پاسخ داده شد در ادامه میزگرد به سواالت دانشج   

و مراسم با گرفتن عکس گروهی و قدردانی از کادر اجرایی که یکی از بهترین .میهمانان گرانقدر تندیس ویژه نوروزي اهدا گردید
  .ت و مسائل دانشجویی برگزار گردیده شد به پایان رسیدرا جهت ارتقاء رشته روانشناسی و بررسی مشکال 1393برنامه هاي سال 

   
 1393شناسی ایران شعبه گیالن در سال گزارش عملکرد سه ماهه زمستان انجمن روان •

o  هاي عضویت شعبه گیالن و آغاز فرآیند ثبت نام و تکثیر فرم -تهیه ، تدارك و تجهیز دفتر انجمن روانشناسی ایران
 .روانشناسی ایران متقاضیان عضویت در انجمن

o برگزاري جلسات مدون شوراي اصلی و علی البدل انجمن روانشناسی گیالن جهت بررسی و تسهیل امورات محوله. 

o هاي تخصصی انجمن روانشناسی گیالن برگزاري جلسات ویژه  جهت بررسی چگونگی شناسایی، تشکیل و ارزیابی گروه
 .هاي انجمن روانشناسی ایراننامه و برنامههاي روانشناسی بر اساس آیینجهت ارتقاء کیفیت و افزایش گستردگی فعالیت

o هاي روانی اجتماعی در سطح استان با اساتید ریزي مدون جهت تشکیل جلسات بررسی وشناسایی آسیببرنامه   
 .هاي گیالن و مسئولین دانشگاه

o ها و دانشجویان و تخصصی در سه سطح  خانوادههاي هاي آموزشی و کارگاهاي هدف جهت برگزاري کالسشناسایی گروه
 .متخصصان روانشناسی

 

 1393در سال  اصفهانشناسی ایران شعبه گزارش عملکرد سه ماهه زمستان انجمن روان •
o  انتخاب خانم لیال اسماعیلی دانشجوي دکتري روان شناسی و عضو هیئت مدیره انجمن روان شناسی شعبه استان

  برتر استان اصفهان اصفهان به عنوان پژوهشگر
o  صدور ابالغ حکم براي جناب آقاي علیرضا سوادکوهی به جهت عضویت ایشان در هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران

 شعبه استان اصفهان 

o  بر اساس کارگاه هاي درخواست شده توسط  94-93طراحی برنامه سمینارها و کارگاه هاي آموزشی نیمسال اول سال
  و دعوت از اساتید مجرب جهت برگزاري کارگاه ها روانشناسی شعبه استان اصفهاناعضاي انجمن 

o تحویل کارت هاي اعضاء وگواهی کارگاه هاي برگزار شده  
o  دکتر محمدرضا عابدي: مدرس 1393بهمن  6برگزاري کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد در تاریخ 

o  خانم دکتر شیرین امامی: مدرس 1393بهمن  9 و 8برگزاري کارگاه بازي درمانی کودکان در تاریخ  
o  برگزاري شش مورد سخنرانی با موضوعات روانشناسی با مشارکت انجمن روانشناسی ایران شعبه استان اصفهان و شعبه

  )خوراسگان(دانشجویی انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان
o  فته سوم فروردین ماه با حضور اعضاي انجمن روان شناسیههماهنگی جهت برگزاري جشن نوروزي در  
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o  جناب دکتر حمیدرضا :سخنران 1394برگزاري سخنرانی با عنوان روان شناسی و سینما در فروردین هماهنگی جهت
  عریضی

o  دکتر اصغر آقایی: سخنران 1394هماهنگی جهت برگزاري سخنرانی با عنوان مشاوره هاي آسیب زا در اردیبهشت  
o گی جهت برگزاري کارگاه دکتر حمیدرضا عریضی با عنوان ساخت تمرین ها و ارزیابی در هماهنAC  ویژه دانشجویان و

  94فارغ التحصیالن روان شناسی صنعتی و سازمانی در اردیبهشت ماه 

  93 پاییزایران در سه ماهه  شناسیرواني تخصصی انجمن ها گروههاي گزارش فعالیت - 4- 7
  موسويواعظدکتر محمدکاظم     

  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، خالصهگروههاي پرثمر مسئوالن و اعضاي این با سپاس فراوان از تالش 
  :گرددمی

 شناسی ورزشتخصصی روان گروه •

  
 

  :گرددگروه تخصصی روان شناسی ورزشی انجمن روان شناسی ایران به شرح ذیل تقدیم می 93گزارش سه ماهه زمستان سال 
برگزاري جلسات ماهانه در دي، بهمن، و اسفند ماه با موضوع ساماندهی امور مربوط به روان شناسی ورزشی در داخـل تشـکیالت انجمـن    

بر اساس روند تکاملی، ارزیابی اقداماتی که تا کنون انجام شده انـد، و   1394روان شناسی ایران، پیشنهاد برگزاري کلیه کارگاه هاي سال 
  . تباط بیشتر و کیفی تر با دانشکده ها و دانشجویان رشته روان شناسی ورزشینهایتا شیوه ار

  .برگزاري کارگاه آموزشی مدیریت خشم در ورزشکاران، توسط جناب آقاي دکتر صبحی قراملکی
ن شناسـی  مشارکت در برگزاري هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در قالب برگزاري نشست  تخصصی مدرسان روا

ورزشی و نشست تخصصی صالحیت هاي روان شناس ورزشی و کدهاي اخالقـی در روان شناسـی ورزشـی، و اداره جلسـات سـخنرانی در      
  .حیطه روان شناسی ورزشی

  .تدوین طرح توجیهی براي تشکیل فدراسیون روان شناسی ورزشی و ارائه آن به وزارت ورزش و جوانان
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 عنویتشناسی دین و متخصصی روان گروه •

  :گرددگروه تخصصی روانشناسی دین و معنویت انجمن روان شناسی ایران به شرح ذیل تقدیم می 93سال  زمستانگزارش سه ماهه 
o شناختی و هاي ارسالی به مراکز علمی و دانشگاهی فعال در زمینه کاربست دین و معنویت در خدمات روانپیگیري نامه

 سالمت

o اسفند  13اولین همایش ملی معنویت و سالمت که با حضور جناب آقاي دکتر بوالهري در  حضور فعال در داوري و برگزاري
 .برگزار گردید

o  جلسه با دکتر عباسی، عضو گروه سالمت معنوي فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص نحوه تعامل و همکاري انجمن   
 شناسی ایران با گروه سالمت معنوي فرهنگستانروان

o و مرتبط با دین و معنویت هاي موج سوم شناختی رفتاريانجام شده در حوزه درمانهاي گردآوري پژوهش 

o پذیري انعطاف بر پژوهش در حوزه تاثیر آگاهی انفصالی همکاري با انجمن فلسفه و معنویت در زمینه تبادل اطالعات
   ارائه در کنگره سراسري موج سوم شناختی و

سـازي بـراي ایجـاد    و هدف گروه دین و معنویت در تعامل با مراکز علمی و ستادي مرتبط؛ زمینهترین پیشنهاد الزم به ذکر است که اصلی
  .قطب و شبکه ملی تحقیقات معنویت و سالمت معنوي در کشور است

 spirituality.ipa@chmail.ir  :شناسی دین و معنویتروان گروه تخصصیایمیل     

 کودکان استثنایی روان شناسی گروه تخصصی •

با حضور پنج تن ازاعضا تشکیل  1393اسفند ماه  23کودکان استثنایی در تاریخ  شناسیروان گروه تخصصیچهارمین جلسه 
  :خالصه اي از موارد یاد شده به شرح زیر اعالم می گردد.گردید

  اشاره به فعالیت هاي گروه در ماه هاي گذشته   -1
 برگزاري کارگاه اتیسم در شهرستان  •

 در تهران  ADDو    ADHDبرگزاري کارگاه هاي اتیسم و   •

  کارگاه آموزش به دانش آموزان کم توان ذهنی در شهرستان 3برگزاري   •
  انجمن روانشناسان گفتگو در مورد علت عدم تایید اجراي کارگاه هاي آموزشی از طرف  -2
به منظور معرفی و شناخت و گروه استثنایی و ارائه  " کودکان و دانش آموزان استثنایی "پیشنهاد آماده سازي وبالگ تخصصی  -3

در این وبالگ می توان با مخاطبان از طریق ارائه . راهکارهاي توان بخشی در سطح پایه که دانستن آن براي مخاطبین الزم می باشد
  .نشانی وبالگ یاد شده  در زیر آورده شده است. سوال و پاسخ در تماس بود
  koodakestesnaii.avablog.ir  

  " مداخله زود هنگام "اجراي مجدد کارگاه  -4
  ژه  اقدام گروه به ترجمه و تالیف مقاالت مربوطه در حوزه کودکان با نیازهاي وی -5
 .یرگزار خواهد شد 94جلسه بعد با نقطه نظر جدید در دهه سوم فروردین ماه  -6

    مطالب را به پایان سازمان ملل متحدطرف  از "استخدام، مزیتی براي بیماران اتیسمی" 2015 روز جهانی اتیسم شعاربا 
  .رساندمی

  
  

mailto:spirituality.ipa@chmail.ir
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    اخبار دومین شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران -4- 8

  فراخوان عضوگیري در شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران •

شناسی ایران در جهت پیشبرد اهداف و نیز جذب مشارکت دانشجویان  دومین شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روان
لذا از کلیه . استانشگاههاي سراسر کشور نموده در د نماینده شاخه دانشجوییگیري  اقدام به عضوفعال و عالقه مند 
شود در صورت تمایل فرم ثبت نام را  دعوت می) دکتريی ارشد، ، کارشناسکارشناسی(شناسی و مشاوره  دانشجویان روان

  :تکمیل و به همراه مدارك به ایمیل شاخه دانشجویی به آدرس زیر ارسال فرمایند
shakheye.daneshjoo@gmail.com  

  
همچنین دانشجویان ترم آخر . شرط اولیه احراز این نمایندگی عضویت فرد در انجمن روانشناسی ایران است: تذکر

  .       تحصیلی مجاز به ثبت نام نیستند
  

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

  نیاز جهت ثبت نام نمایندگان مدارك مورد
  )بازدید فرمایید وب سایت شاخه دانشجویی نام از جهت دریافت فرم ثبت(تکمیل و ارسال فرم ثبت نام  .1
  اسکن کارت عضویت در انجمن روانشناسی ایران .2
 کارت دانشجویی معتبر و یا گواهی اشتغال به تحصیل اسکن .3

 1394شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران در بهار پیشنهادي کارگاه هاي  •

  سرفصل ها  مدرس  نام کارگاه

مبانی پایه در درمان 
  رفتاري -شناختی

  سارا بنی هاشمی
روانشناسی  دکتريدانشجوي 

  سالمت، دانشگاه خوارزمی

هـاي ارزیـابی در   رفتـاري، شـیوه   -شـناختی  -مقدمات درمان
رفتـاري،   -رفتاري، مفهوم پردازي شـناختی  -درمان شناختی

رفتاري، تکلیـف و اهمیـت    -ساختار و فرایند درمان شناختی
  .رفتاري -آن در درمان شناختی

mailto:shakheye.daneshjoo@gmail.com
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-زوج درمانی شناختی
  رفتاري

  مهرنوش اثباتی
کاندیداي دکتري تخصصی 
  روانشناسی ، دانشگاه الزهرا

رفتاري؛ مفـاهیم کلیـدي   -درمانی شناختیمبانی و اصول زوج
رفتـاري در  -رفتاري؛ ارزیابی شناختی-درمانی شناختیدر زوج
درمــانی؛ انــواع درمــانی؛ انــواع مشــکالت رفتــاري در زوج زوج

درمـانی؛  شناسـی شـناختی در زوج  مداخالت رفتاري؛ آسـیب 
  .درمانی مدل شناختی و اجراي فنون شناختی در زوج

درمان مبتنی بر پذیرش و 
  )ACT(تعهد 

  علی فیضی
دانشجوي دکتري روانشناسی 

  سالمت، دانشگاه تهران
  و

  مهرنوش اثباتی
کاندیداي دکتري تخصصی 
  روانشناسی، دانشگاه الزهرا

  

آشنایی با فلسفه بافتارگرایی کارکردي و نحوه تطبیـق آن بـا   
و تعهـد،  کار بالینی، آشنایی با نظریه درمان مبتنی بر پذیرش 

شناسی و درمان از دیدگاه این نظریه، آشنایی بـا   تبیین آسیب
شش فرآیند انعطاف پذیري روانشـناختی، آشـنایی بـا شـش     

زاي روانشناختی، ارزیابی انعطاف پـذیري   فرآ؛یند اصلی آسیب
ــوم  ــوزش   روانشــناختی در مراجــع و مفه ــورد، آم ــردازي م پ

  .هاي افزایش انعطاف پذیري روانشناختی تکنیک

  
  .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  
  

  1394هاي شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران در بهار  سخنرانی •

  سخنرانان/سخنران  موضوع سخنرانی
حالِ ما با همانِ تنهایان؟ کاوش رابطه احساس تنهایی، 

  سالمتی و بیماري
  علی فیضی

  دکتري تخصصی روانشناسی سالمت، دانشگاه تهراندانشجوي 

  نظري فرزین حق  انقالب دوم شناختی: روانشناسی تکاملی
  دانشجوي دکتري تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه شهید بهشتی

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

: درمان از موج سوم رفتاردرمانیهاي سه  ها و تفاوت شباهت
درمان مبتنی بر شفقت، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، و 

  رواندرمانی تحلیلی کارکردي

  مهرنوش اثباتی
  دانشجوي دکتري تخصصی روانشناسی، دانشگاه الزهرا؛

  و
  عیسی حکمتی

  دانشجوي دکتري تخصصی روانشناسی، دانشگاه تبریز؛
  و

  علی فیضی
  صی روانشناسی سالمت، دانشگاه تهراندانشجوي دکتري تخص

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

  بازگشت به صفحه اول
 
 

  
    

    شناسان کشور در گوگل گروه الکترونیکی روان ادامه فعالیت و عضوگیري - 5- 1
اگرچه این . اندازي شده استکشور در گوگل راه شناسیروانرسانی سریع رخدادهاي ایران به منظور اطالع شناسانگروه 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 گرایشدر این گروه روان براي عضویت

اگر قصد دریافت اخبار حرفه و پیوستن به این گروه را دارید لطفاً مطابق راهنماي ذکر شده در لینک این گروه که در صفحه اول پرتال 
  .فرماییدآمده است اقدام نجمن، 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

طور کامل ویرایش که به 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

 
 
 
 

 نجمنا هیات مدیره هشتم ممحتر عضو ،موتابیفرشته سرکار خانم دکتر  ستا هشد حاصل عطالا خوشحالی و تمسر لکما با
 و انیرا شناسیروان نجمنا همدیر تهیا. معاونت آموزشی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی نائل شدندسمت به  انیرا شناسیروان
  .دارد ونفزروزا توفیق و کامیدشا و سالمتی وزي،بهر آرزوي نیشاابر ،گفته تبریک را نیشاا انتصاب خبرنامه رانکارنداستد
  

 بازگشت به صفحه اول
  
  
  
  
  

 شناسیي روان هاي خبري حرفهاخبار و گزارش -5

 هاها و تسلیتتبریک -6

http://www.iranpa.org/portal/Default.aspx?alias=www.iranpa.org/portal/student
mailto:IranianPsychologists@googlegroups.com
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  در بیماران مبتال به بیماري هاي تنفسی) MBCT(شناخت درمانی مبتنی بر بهشیاري  -  7- 1
 

  سحر طاهباز
  دکتراي روانشناسی سالمت

  تهراندانشگاه 
 

  .............تنت به ناز طبییان نیازمند مباد
مانیش، ( گرفت مورد مداوا قرار می )Kyphi( کیفیموسوم به  عودشناخته شده بود و با نوشیدن مخلوطی از  مصر باستانآسم در 
تنفسی خاص و با کلمه یونانی  به عنوان یک مشکل بقراطسال قبل از میالد رسماً توسط  450این بیماري در حدود ).1999

":pantingسال قبل از  200در ).2010موراي، نادل، (.دهد نامگذاري شد که اساس نام امروزي آن را تشکیل می "نفس نفس زدن
  ).2010هارور، کاتز، ( کم تا حدودي به احساسات مربوط است میالد، اعتقاد بر این بود که این بیماري دست

از جمله برخی پژوهش . پژوهش هاي متعددي ارتباط عالئم روانشناختی را با بروز و تشدید بیماري هاي جسمی نظیر آسم نشان داده اند
در سطح روانشناختی و بروز عالئم بیماري هاي جسمانی نظیر آسم اشاره  "repressionسرکوبی "یسم ها به ارتباط استفاده از مکان

از سوي دیگر، برخی دیگر از محققان به ارتباط هیجانات فروخورده اي نظیر خشم و آسم، و یا وابستگی ). 2011ماند، میت، (کرده اند 
  ). 1948اندر، الکس(حل نشده با مادر و عالئم آسم اشاره کرده اند 

از سوي دیگر، محققان دیگري با بیان دیدگاههایی جامع تر به بیان ارتباط معنادار میان سیستم روانشناختی و سیستم جسمی 
طب و "در مقاله خود تحت عنوان ) 2000( 1از جمله بروم. پرداخته و به هیچ وجه این دو سیستم را جداي از هم در نظر نگرفته اند

بیمار می  "3فردیت"طبی بیماري و دیدگاههاي جایگزین آن در خصوص  -ان انتقادات مطرح در خصوص مدل زیستیبه بی "2داستان
استفاده می  "فرد به عنوان یک ماشین"طبی، از استعاره هاي  -وي در این مقاله به این نکته اشاره می کند که مدل هاي زیستی. پردازد
شده و  "ذهنیت"ا در نهایت، اختالالتی زیستی به شمار می روند، زیست شناسی موجب بروز بر اساس این مدل ها اغلب بیماري ه. کنند

بدن یا  "4پدیده همایند"این مغز است که ذهن را به وجود می آورد؛ به عبارت دیگر، بر اساس این مدل ذهن یکی از مشتقات پیچیده یا 
اما در مقابل این مدل، . تنی می شود -موجب بروز بیماري هاي روان مغز است و گاهی این پدیده همایند با دادن پسخوراند به بدن

تمایز ذهن و جسم تنها یک تمایز کالمی است و در حقیقت ذهن و بدن یک واحد "معتقدند ) 1977( 5افرادي نظیر جرج گرودك
  . "ییم که زندگی می کنیماست که ما را زندگی می کند، حال آنکه ما گمان می کنیم این ما "چیزي"هستند، واحدي که شامل 

وي معتقد است که . ، به بیان ارتباط سیستم روانشناختی و بدن فرد می پردازد"6استعاره هاي بدنی"بروم با بیان ایده 
به عبارت دیگر، . تجربه هاي فرد، به همان شکلی که وي به بیان آن می پردازد، با ماهیت بیماري جسمانی وي در ارتباط است "داستان"
بر اهمیت فرایندهاي زبان شناختی و روانشناختی، در قالب داستان زندگی فرد و نیز داستان تجارب آسیب زاي گذشته وي ) 2002(م برو

  ). 2002، 2007بروم، (به همان شکلی که بیان می کند، در عالئم جسمانی بیماري وي تاکید می کند 
استعاره هاي "و آسم پرداخته اند و نیز دیدگاه بروم در خصوص  "سرکوبی"با توجه به پژوهش هایی که به ارتباط مکانیسم دفاعی    

و ) که در قالب مکانیسم دفاعی سرکوبی متجلی می شود(، می توان به ارتباط این خفقان موجود در سطح سیستم روانشناختی "بدنی
                                      

  1- Broom 
2- medicine and story 
3- personhood 
4- epiphenomenon 
5- George Groddeck 
6- somatic metaphors 

 یادداشت ها-7
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به ) که در قالب عالئم بیماري هاي تنفسی نظیر آسم نمایان می شود همچون تنگی نفس(مانی خفقان موجود در سطح سیستم جس
بنابراین، هرگونه مداخله اي که به بهبود عالئم روانشناختی کمک کند، . عنوان یکی از همان استعاره هاي بدنی مورد نظر بروم نگریست

  . د با مشکالت جسمانی خود موثر واقع شودمی تواند در بهبود عالئم جسمانی و نیز سازگاري بهتر فر
بیماران مبتال به آسم و بیماري (در بیماران تنفسی ) MBCT(در پژوهشی در خصوص تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر بهشیاري    

که همزمان از عالئم اضطراب و افسردگی رنج می بردند  )Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseمزمن انسدادي ریه 
هفته اي شناخت درمانی مبتنی بر بهشیاري تاثیر  8نشان داده شده است که شرکت در یک دوره ) 2015مالپاس، کسلر و همکاران، (

بسزایی در پذیرش بیشتر بیماري، کاهش انگ بیماري، آگاهی از حس هاي بدنی ظریف مرتبط با عالئم بیماري نظیر تنگی نفس، برقراري 
عالیت هاي روزمره و افکار مرتبط با آنها، افزایش احساس کنترل و کاهش موانع روانشناختی براي فعالیت ، ف"نفس"ارتباطی جدید با 
و سایر عالئم جسمانی به طور کلی کیفیت  "نفس"به طور کلی، شرکت در این دوره و تقویت بهشیاري و آگاهی از . بیشتر، داشته است

  . رد با بیماري اش می شودزندگی فرد را باال برده و موجب بهبود ارتباط ف
  ..............هرکه نفس خویش را دید و شناخت                         اندر استکمال خود ده اسپه تاخت
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 بازگشت به صفحه اول

  شناختی - نامه اي سرگشاده به سردمداران رویکرد رفتاري -  7- 2
  دکتر حسن حمیدپور
  روانشناسی بالینی

  علوم بهزیستی و توانبخشیدانشگاه 
درد دل من جنبه انتقادي . شناختی درد دل کنم -خواهم با شما نظریه پردازان و متخصصان بالینی حوزه رفتاريواقعیت این است که می

هم که حرف دلم را با شماره در میان اگر قول بدهید که از حرف هاي من رنجیده خاطر نشوید و کینه مرا به دل نگیرید قول می د. دارد
  .بگذارم
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به . اولین انتقاد من به شما سروران گرامی این است که چرا کتاب هایی می نویسید که کاربردپذیر باشند و درمان را ساده جلوه بدهند   
دم و . با جزئیات ذکر می کنیدنویسید و در هر مرحله، فعالیت هاي درمانگر و بیمار را هاي خود را گام به گام میچه حقی کتاب

  .اید، هزاران عیب و ایراد داردزدایی در پیش گرفتهي ابهامدستگاهی که راه انداخته اید و داعیه
مگر شما نمی دانید در گوشه اي از این کره ي خاکی اگر مطلبی ساده، روان، دقیق و مرتب نوشته شود به هزاران صفت ناجور متهم    

  .این هم شد درمان گفتم کنم در دلمکتاب هاي شما را مطالعه میزمانی که . می شود
کنید که درمان خود را گنگ، مبهم، انتقال ناپذیر جلوه بدهید تا از این رهگذر دچار خطاي ساده اندیشی و چرا به این موضوع فکر نمی

  .ساده نویسی نشوید
چرا ساختار درمان را . ه و نامفهوم بنویسید تا قدر آن را بیشتر بشناسندعزیزان و بزرگواران سعی کنید کتاب هاي خود را خیلی پیچید   

بهتر نیست چند اصل کلی را محور قرار دهید و بر فرایند درمان اینقدر تاکید کنید که اصال خودتان را ملزم ندانید . مشخص می کنید
یل ثقتان را باکلمات نامفهوم و واژه هاي ل هاي درمانی از این به بعد دستورالعم. روي سخنم با شماست. روال درمان را توضیح دهید

  .بنویسید تا قدر کارهاي شما بیشتر دانسته شود
شما یاد نگرفته اید که به عنوان صاحب نظریه باید خودتان را از تمام عالم و . پذیر هستیدانتقاد بعدي من این است که چرا این قدر نقد   

ن را بی پاسخ بگذارید یا چنان برخوردي با انتقادهاي دیگران داشته باشید که تا آخر عمر حساب کار قادهاي دیگراتآدم جدا کنید و ان
. خجالت هم خوب است. چرا به حرف هاي منتقدین گوش می دهید و برخی از این انتقادها را با جان و دل می پذیرید. ها بیایددست آن

  .دهیدمدام به شما ایراد گرفتند که به رابطه درمان بها نمی. انتقادي گوش ندهیدسفت و سخت در برابر انتقادها بایستید و به هیچ 
  رفتاري -درمان هاي شناختیکتاب نوشتید به نام رابطه ي درمانی در روان
  .دائم گفتند که به هیجان اهمیت نمی دهید

  .ها در رفتار درمان شناختیکتاب نوشتید به نام پرداختی به هیجان
  .گردانیدکنید و انتقاد دیگران را به خودشان برنمیا در یک کفش نمیچرا پایتان ر

هم : با این کار با یک تیر دو نشان می زنید . کنم هرکس به روش و مفاهیم شما انتقاد کرد، انتقاد او را به خودش برگردانیدتوصیه می   
قادگر کمک می کنید تا پی ببرد که با چه مشکالتی دست به گریبان خودتان را از زیر تیغ انتقاد بیرون می کشید و هم این که به فرد انت

  .است
  .اي تحقیرآمیز به خودتان بگیرید تا انتقاد شما اثرگذارتر شوداگر به این دو هدف دست یابید آنگاه می توانید چهره   
نفر با این کار هزاران . انتقاد سوم من این است که شما بیکار و بیعار هستید که براي نظرآزمایی و کارآزمایی، دست به پژوهش می زنید   
  .در دنیا به دنبال خودتان کشانیده ایدرا 

  این همه مجله ي پژوهشی به خاطر چیست؟ چرا عمر و سرمایه جوانان را هدر می دهید؟
  .کوبید و ادعا کنید این جا وسط دنیاستمالنصرالدین میخی وسط کوچه نمیچرا مثل 

هاي نازنینی را گرایی چه سرمایهخداوند عالم از شما راضی نخواهد بود زیرا با راه انداختن مفهوم عینیت. آنگاه هر کس شک کرد بگویید
  .به هدر داده اید

گرایی صرف کردم در صورتی که متوجه بهاي خودم را در راه پژوهش و عینیتدر هر صورت من از شما راضی نیستم چون عمر گران   
  .گذردگویی و پریشان گویی میگویی، مبهمطلبی از مسیر کلینشدم راه سالمت زیستی و عافیت
  .خدا از سر تقصیرات شما نگذرد

نگاهی به فهرست مجالت و . مقصر هستید جنجال در جهان سهیم هستید و حتی به نظرم بدون شک شما در راه انداختن جار و   
اگر همان روز اول گفته بودید ما . خجالت هم خوب چیزي است. گیرد از این همه مجله و مقالهسرتان درد نمی. هاي خود بیندازیدکتاب

         . کردیدبهاي جوانان عزیز را در کار پژوهش صرف نمیعمر گران. کاري به پژوهش نداریم خیال همه راحت می شد
 بازگشت به صفحه اول                    
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    » نشریه بین المللی«فصلنامه شماره دو هفدهمین - 8- 1
  :است دهیبه چاپ رس ریز يمقاله ها یروانشناس یالملل نیب هیشماره دو فصلنامه نشر هفدهمیندر 
 

• The Role of Learning and Performance Orientation Practices in 
Predicting the Employees’ Psychological Empowerment of an 
Industrial Organization 

• Followership Styles: The Difference of Employees in Their Job 
Motivation and Job Performance 

• Role Stress as a Mediator in the Relationship of Ethical Climate with 
Psychological Well-Being and Turnover Intention 

• The Effects of Workplace Spirituality and Teacher's Self-Efficacy 
Beliefs on his/her Job Satisfaction 

• The Relationship between Principals’ Transformational Leadership Style and Teachers’ 
Organizational Citizenship Behaviors 

• Simple and Multiple Relationships between Dimensions of Religious PracticingAccording to 
IslamicBeliefs and General Health 

• Relation between Early Maladaptive Schemas and Anxiety in High School Students 
 
  » روانشناسی معاصر«فصلنامه هجدهمین شماره دو - 8- 2

 :است دهیبه چاپ رس ریز يهامقاله روانشناسی معاصر هیشماره دو فصلنامه نشر هجدهمیندر 
  

 کودکان دلبستگی و سالمت هاي شاخص بر محور دلبستگی مداخله مدل یک اثربخشی •
  مزمن بیماري به مبتال

 بدون اسکولیوز به مبتال نوجوانان بین خود حرمت و بدنی تصویر درباره نگرانی مقایسه •
  عادي نوجوانان و بریس درمان تحت بریس،
 هیجانی، ناگویی بین رابطه در هیجان شناختی تنظیم راهبردهاي اي واسطه نقش •
  من دفاعی هاي سبک با خشم نشخوار و خشم

  اناننوجو در من هویت منزلت عینی سنجش پرسشنامه روانسنجی هاي ویژگی •
  جمعی فضاي در کاربران احساسی ترجیحات  مداخله و ارزیابی •
 از رضایت و روانشناختی بنیادین نیازهاي بین رابطه در درونی انگیزش اي واسطه نقش •
  زندگی

 افزایش و میگرن عالیم کاهش بر فوردایس رفتاري -شناختی آموزش اثربخشی و میگرنی سردردهاي شناسی گیري همه •
  شادکامی

 با شغل در خودپیروي و شناختی هاي-توانایی ارزیابی، کانون در مدیران عملکرد بین رابطه در نقش پهناي اي طهواس نقش •
 شغلی عملکرد

 
 

 مجله هاي منتشر شده -8
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  » شناسی کاربردي
 :است دهیبه چاپ رس ریز يها

ادراك شده و رفتارهاي مدتی  بررسی نقش تعدیلی شخصیت بین عدالت سازمانی

هاي شناختی ـ رفتاري بر مشکالت عاطفی ـ رفتاري دختران نوجوان محروم 

  آوري زوجینتأثیر درمان شناختی ـ رفتاري مذهب محور بر تاب
هاي شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی بر بهزیستی اجتماعی در ساکنان 

  اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر استرس و سبک فرزندپروري والدین
  هاي فرزندپروري والدیننقش عوامل فردي و سبک: 

  پذیرتوان ذهنی آموزش
  آموزش یک مدل مفهومی: دهی بر فرسودگی تحصیلی

 و کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت

  » )روانشناسی(هاي نوین روانشناختی 
  :است دهیبه چاپ رس ریز يهامقاله

  رابطه یادگیري خودنظم داده شده و خودکارآمدي با پیشرفت ریاضی
وچندگانه اندازه شبکه اجتماعی و احساس تنهایی با سالمت عمومی در 

  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
  هنجاریابی پرسشنامه استدالل تورپ در دانشجویان

زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در درمان درمانی حساسیت
  نسیاختالل استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز ج

  رفتاري و حساسیت پردازش حس در ناگویی خلقی
نقش ادراك سیاست سازمانی بر استرس شغلی و رضایت شغلی با توجه به اثر میانجی 

  فراتحلیل پیامدهاي شناختی تحصیلی دوزبانگی
داري در زنان مبتال نقش تشخیص نقص در تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و خوددوست

مقایسه کیفیت زندگی و سالمت روانی همسران بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی، دوقطبی، افسردگی اساسی و افراد 

  نژندگرایی و برونگرایی در نشانه هاي پانیک
 هاي مغزي رفتاري با عالئم وسواس جبري
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شناسی کاربرديدانش و پژوهش در روان«فصلنامه شماره پنجاه و هفتمین 
هامقاله کاربرديشناسی فصلنامه دانش و پژوهش در روانپنجاه و هفتمین شماره 

  
بررسی نقش تعدیلی شخصیت بین عدالت سازمانی •
  سازمانی

هاي شناختی ـ رفتاري بر مشکالت عاطفی ـ رفتاري دختران نوجوان محروم تأثیر مداخله •
  از پدر
تأثیر درمان شناختی ـ رفتاري مذهب محور بر تاب •
هاي شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی بر بهزیستی اجتماعی در ساکنان تأثیر مؤلفه •

  شهر تهران
اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر استرس و سبک فرزندپروري والدین •
: تصمیمی مسیر شغلی در پسرانبی •

توان ذهنی آموزشی دختران و پسران کمتأثیر آموزش بازي گروهی بر رفتار سازش
دهی بر فرسودگی تحصیلیرنجوري و راهبردهاي یادگیري خودنظمتأثیر سنوات تحصیلی، روان

و کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت  SCL-90هاي روانی هاي زندگی بر بهبود شاخصتأثیر آموزش مهارت

هاي نوین روانشناختی فصلنامه پژوهش «فصلنامه سی و چهارمین شماره 
مقاله )روانشناسی(هاي نوین روانشناختی پژوهشفصلنامه سی و چهارمین شماره 

رابطه یادگیري خودنظم داده شده و خودکارآمدي با پیشرفت ریاضی •
وچندگانه اندازه شبکه اجتماعی و احساس تنهایی با سالمت عمومی در رابطه ساده  •

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
هنجاریابی پرسشنامه استدالل تورپ در دانشجویان •
درمانی حساسیتاثربخشی روش •

اختالل استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز ج
رفتاري و حساسیت پردازش حس در ناگویی خلقی -هاي مغزينقش سیستم •
نقش ادراك سیاست سازمانی بر استرس شغلی و رضایت شغلی با توجه به اثر میانجی  •

  حمایت ادراك شده سازمانی
فراتحلیل پیامدهاي شناختی تحصیلی دوزبانگی •
نقش تشخیص نقص در تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و خوددوست •
  به اختالل اضطراب فراگیر و زنان عادي

مقایسه کیفیت زندگی و سالمت روانی همسران بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی، دوقطبی، افسردگی اساسی و افراد 

نژندگرایی و برونگرایی در نشانه هاي پانیکنقش رابردهاي شناختی تنظیم هیجان و روان
هاي مغزي رفتاري با عالئم وسواس جبريتباطی بین سرشت منش و سامانه

پنجاه و هفتمین  - 8- 3
پنجاه و هفتمین شماره در 

تأثیر آموزش بازي گروهی بر رفتار سازش •
تأثیر سنوات تحصیلی، روان •
تأثیر آموزش مهارت •

  
سی و چهارمین شماره  - 8- 4

سی و چهارمین شماره در 

به اختالل اضطراب فراگیر و زنان عادي
مقایسه کیفیت زندگی و سالمت روانی همسران بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی، دوقطبی، افسردگی اساسی و افراد  •

  بهنجار
نقش رابردهاي شناختی تنظیم هیجان و روان •
تباطی بین سرشت منش و سامانهالگوي ار •
•   
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  پژوهشی روانشناختی - هاي علمیقابل توجه مدیران مسئول، سردبیران و مدیران داخلی مجله - 8- 5
ي خبرنامه رساند،می پژوهشی روانشناختی -هاي علمیمدیران مسئول، سردبیران و مدیران داخلی مجلهوسیله به اطالع ن بدی

بدون  ،پژوهشی روانشناختی -هاي علمیانتشار مجلهایران آمادگی خود را براي انعکاس اخبار مربوط به  روانشناسیالکترونیکی انجمن 
 )khabar.ipa@gmail.com( خبرنامهبه ایمیل  wordفایل  اطالعات در یکتنها کافیست . دارداي اعالم میدریافت هیچ هزینه

  .ارسال شود
 
 بازگشت به صفحه اول

 
  
  
 اولین همایش ملی روان شناسی مدرسه - 9- 1

 
برگزار خواهد  94اردیبهشت ماه سال  15اولین همایش ملی روان شناسی مدرسه در تاریخ 

 .شد
 .خواهد بود 93/11/30الی  93/11/1از   مهلت ارسال چکیده مقاالت 

 :محور هاي اصلی همایش به شرح زیر است
 فضاي فیزیکی مدرسه •
 تحلیل محتواي دروس •
 مدیریت مدرسه •
 صالحیت هاي حرفه اي معلمان •

   aepsy.ir@gmail.com :پست الکترونیکی
info@educationalpsychology.ir      

  http://educationalpsychology.ir  :وب سایت همایش        
 بازگشت به صفحه اول

 اولین کنگره موج سوم درمان هاي رفتاري - 9- 2
اولین کنگره موج سوم درمان هاي رفتاري با هدف معرفی بیشتر و توسعه درمان هاي این حوزه 

درمان هاي موج سوم گستره وسیعی در بر دارند که شامل درمان کاهش استرس . برگزار می گردد
، درمان پذیرش )MBCT(، ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی )MBSR(بر ذهن آگاهی مبتنی 

، روان درمانی تحلیل )BA(، فعالسازي رفتاري )DBT(، رفتار درمانی دیالکتیک )ACT(و تعهد 
) CBASP(و سیستم تحلیل رفتاري شناختی ) IBCT(، زوج درمانی رفتاري تلفیقی )FAP(تابعی 

قیقات زیادي در مورد اثربخشی درمان هاي این حوزه باالخص در مورد درمان تح. را دربر می گیرد
  .صورت گرفته استDBT وMBSR، MBCT، ACT هاي

 محورهاي کنگره
 سبب شناسی اختالالت روانی از دیدگاه درمانهاي موج سوم رفتاري •
 تنی مداخالت مبتنی بر درمانهاي موج سوم رفتاري در اختالالت روانی و روان •

 مداخالت مبتنی بر درمانهاي موج سوم رفتاري درحوزه اعتیاد •

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش هاي  -9

mailto:khabar.ipa@gmail.com
mailto:aepsy.ir@gmail.com
mailto:info@educationalpsychology.ir
http://educationalpsychology.ir
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 هاي موج سوم رفتاري درحوزه خانواده و زوجمداخالت مبتنی بر درمان •
 موج سوم رفتاري درحوزه کودك و نوجوانهاي درمانمداخالت مبتنی بر  •
 موج سوم رفتاري درحوزه تحصیلی و آموزشیهاي درمانمداخالت مبتنی بر   •
  رفتاري -سازي درمانهاي موج سوم شناختی و معنوي سازي بومی •

 1394مهر ماه  15 - 17 :زمان برگزاري کنگره

آمفی تئاتر  -دانشکده پزشکی    -دانشگاه علوم پزشکی کاشان  -بلوار پزشک  -جاده راوند 3کیلومتر  -کاشان  :محل برگزاري
  مرکزي

  /http://research.kaums.ac.ir  :وب سایت همایش

  اقشار آسیب پذیر جامعه  اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازي -9-  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«توانمندسازي افراد مورد حمایت و همچنین محوریت مفهوم 

اوره در نظر دارد با همکاري سازمان نظام روان شناسی و مش) 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 با هدف شناخت آسیب "جامعه
هاي در حوزة حمایت ) ره(ها و همچنین تبیین دستاوردهاي امداد امام کاهش پیامدهاي آسیب

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

    :محورهاي همایش
 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
  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

  هخانواده پایدار و مشاور. 10
  ي سالمخانواده پایدار و جامعه. 11
  خانواده پایدار و انتقال ارزشها، هنجار ها و معنویت یابی نوجوانان و جوانان.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

http://research.kaums.ac.ir
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    خانواده پایدار و آسیب هاي نوپدید -17
  1394اردیبهشت ماه سال  5,6: زمان برگزاري کنگره 
 /http://congress.emdad.ir: وب سایت همایش

 بازگشت به صفحه اول
  شناختیهاي روانبرگزار کنندگان سمینارها و همایشقابل توجه  - 9- 4
 ي الکترونیکی انجمنرساند خبرنامهشناختی میهاي روانوسیله به اطالع دبیران محترم علمی و اجرایی سمینارها و همایشن بدی

تنها کافیست فایل . دارداعالم میاي ها 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   
 
  
  

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

دانشکده  تربیتیروانشناسی آموختگان دکتري تخصصی  از دانش نژادسا یاسمیپریي دکتر  نامه ي پایان چکیده - 10- 1
   شهید چمران اهوازعلوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه 

  خبر 
اثربخشی آموزش هوش اخالقی بر " تحت عنوان 1393 ماهدي دکتري تخصصی خود در ي نامه پایان نژادپریسا یاسمی دکتر

 .انداتمام رسانده به "هیجانی، مسئولیت پذیري و اخالق تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطهبخشودگی بین فردي، همدلی 
اساتید ( دکتر سیروس عالیپور .دکتر کیومرث بشلیده آقايجتاب ، )راهنما استاد( دکتر ناصر بهروزي آقاياب نج ي ایشان توسط نامه پایان
  .هدایت شده است) مشاور

    نامه پایان ي چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش هوش اخالقی بر بخشودگی بین فردي، همدلی هیجانی، مسئولیت پذیري و  :مقدمه

روش پژوهش حاضرآزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه . اخالق تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه انجام شد
با استفاده . بود 92-93دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه . گواه است

به گروه . دنفره آزمایشی و گواه گمارده شدن 20صورت تصادفی در دو گروه نفر انتخاب و به  40از روش نمونه گیري مرحله اي تعداد
ابزار پژوهش پرسشنامه . جلسه آموزش داده شد 8پژوهش طی آزمایش بر اساس هوش اخالقی با توجه به موضوعات، مولفه ها و اهداف 

مقیاس همدلی هیجانی متعادل مهرابیان ، )1389( کردلون آموزا پذیري دانش مسئولیت  پرسشنامه، )2005(لنیک و کیل  هوش اخالقی
) 1389(پرسشنامه اخالق تحصیلی گل پرور،  و )1389( و همکاران پرسشنامه بخشودگی بین فردي احتشام زاده، )1972(و اپستین 

نتایج تجزیه و . انجام شد 21نسخه  spssو نرم افزار) واکمان(واریانس چند متغیر کتحلیل روش با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها . بود
. تفاوت معنی داري وجود داردو مولفه هاي آن  بخشودگی بین فرديتحلیل داده ها نشان داد که بین دو گروه از نظر اخالق تحصیلی، 

با توجه به تفاوت معنی دار . نیز تفاوت معنی داري به دست آمد و همدلی هیجانی همچنین بین دو گروه از نظر مسئولیت پذیري
گروه، تقویت هوش اخالقی می تواند در بهبود روابط  در دو اخالق تحصیلی و بخشودگی بین فردي، مسئولیت پذیري، همدلی هیجانی

 چکیده پایان نامه هاي دکتري  -10

http://congress.emdad.ir
mailto:khabar.ipa@gmail.com
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در کل یافته ها اهمیت گنجاندن برنامه هاي تقویت هوش . ن فردي، مسئولیت پذیري و رفتار تحصیلی مبتنی بر اخالق موثر واقع شودبی
 .اخالقی در برنامه هاي تربیتی مدارس را متذکر می سازد

  دانش آموزانهوش اخالقی، اخالق تحصیلی، بخشودگی بین فردي، مسئولیت پذیري، هملی هیجانی : هاکلیدواژه
 بازگشت به صفحه اول  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 درمانی هاي کودکان براي بهبود مهارت هاي ارتباطی، فعالیت به کمک -1-11 
  درمانگران و والدین معلمان، براي

 معرفی کتاب: بخش اول
 معلمان، براي درمانی هاي مهارت هاي ارتباطی، فعالیتکودکان براي بهبود  به کمک«کتاب 
 14ها و بازي ها در قالب در دو بخش، زمینه هاي نظري و عملی و فعالیت» درمانگران و والدین

  .منتشر گردیده است 2011و در سال   پالمر نوشته شده،. فصل توسط دبورا، ام
  خالصه اي از کتاب: بخش دوم

توان ارتباطی کودکان و در نتیجه تقویت رضایتمندي احساسی و این کتاب براي کمک به 
. اجتماعی و نیز شادابی آنان مجموعه اي از ایده ها، بازي ها و فعالیت ها را پیشنهاد می دهد

همچنین  این کتاب بر اساس  توانمندي ها و احساس شادابی ایجاد شده در کودکان براي 
کتاب، قدرت زبان و لذت بخشی . ن صحبت می کندبرآورده ساختن پتانسیل ارتباطاتی یشا

کلمات، قدرت ابزار اعجاب برانگیز ارتباطی ما یعنی صدا، حرکات پیچیدة ماهیچه ها و هماهنگی الزم براي سخن گفتن، حساسیت و 
توان در موقعیت هاي می ایده هاي پیشنهادي آن را. ظرافت حرکات صورت و بدن در انتقال پیام هاي پیچیده به دیگران را تایید می کند

این کتاب می تواند راهنماي خوبی . گوناگون نظیر کالس درس، خانه و یا به عنوان بخشی از مهارت هاي کلی اجتماعی به کار گرفت
  .باشدگران حوزه یادگیري و مربیان مراکز مشکالت ویژه یادگیري، آموزگاران، مربیان ورزش و مربیان پیش دبستانی براي والدین، بالین

  نویسنده معرفی: بخش سوم
وي در . هاي روانشناسی سالمت و مشاوره داراي تجربه هاي گوناگون و گسترده اي استپالمر یک پزشک نویسنده می باشد که در زمینه

باطی و موارد مورد زبان و عملکرد و تاثیر آن در رشد اجتماعی کودك کارگاه هایی برگزار نموده است و کتاب هاي بسیاري در زمینه ارت
 .مربوط به عملکرد اجتماعی کودکان به چاپ رسانیده است

  انتشار کتاب به زبان فارسی: بخش چهارم
این کتاب توسط فهیمه آرین، حمداهللا عبدالملکی ترجمه و با ویراستاري دکتر رحمت اهللا خوارزمی رحیم آبادي مدرس دانشگاه 

  .آواي نور منتشر شده است از سوي انتشارات 1393فرهنگیان گیالن  در سال 
 بازگشت به صفحه اول

 
 
 
 
 
  

 هاي جدید تابکمعرفی  -11
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  )گرایی و یادگیري اجتماعی نظریه سازنده( روانشناسی مدرسه -2-11 
  آلن پریتچارد و جان ولالرد :مولفان

  زاده ناصر تراب ؛محمدرسول مفسري؛ ایاسدن دیسع؛ دکتر فیروزه سپهریان آذر :مترجمان
  :پیشگفتار مترجم می خوانیمدر 

 هاي مهارت با افراد از درعصر انتقال از کشاورزي به صنعت، نظام آموزشی مستلزم پرورش انبوهی
 از ذهن معلم به اطالعات انتقال شیوه به آموزش شرایطی، چنین در .بود صنعتی هاي زمینه در الزم
نیاز باشد و در مدت زمان کوتاه افراد گیرنده تنها روشی بود که می توانست پاسخگوي این  یاد ذهن

 .هم اکنون نیز این روش به طور کامل از بین نرفته است. زیادي را براي تصدي امور، تربیت کند
 محوري تاکید دارد، آموزش به صورت تقسیم  یادگیري مقابل در محوري سنتی بر آموزش رویکرد
 هاي تفاوت آن در و گیرد می انجام جزئی هاي دستورالعمل و جداگانه و کوچک واحدهاي به مفاهیم

 امري یادگیري نهایت، هستند و در حمایت و توجه مورد کمتر فرهنگی هاي ویژگی و دانش ساخت یادگیري، موقعیت و محیط فردي،
  .آموزشی نیز کاهش می یابد مراکز کارکنان کارایی و و خالقیت می باشد، آموزاندانش براي انگیز مالل اغلب و دشوار

 به آموزشی نظام .است کنونی آن شرایط از شدن جدا و تاریخی تحول آستانه در آموزش امروزه به علت گذر از مرحله مدرنیسم، ساختار
بازنگري در فرآیند آموزش و  به شاهد هستیم، ناگزیر علمی هاي عرصه تمامی در تحوالتی که و شرایط با سازگاري ضرورت دلیل

 فرایند سازي غنی و یادگیرنده، به دادن اصالت یادگیري، بر در جهت تأکید تغییرات جدید آهنگ هاي نظریه اساس بر .یادگیري است
کردن نمی  پرسش از گذارند، می اشتراك به را خود دانش فعال، یادگیرنده نقش در آموزان دانش شرایطی، درچنین .یادگیري است

 ارتباط، برقراري توانایی بر بیشتر چه هر 21 قرن در آموزش .عالقه نشان می دهند درس ادراك و به فهم دارند، ارزیابی  خود هراسند،
و . دارد تمرکز زندگی هاي مهارت نوین، و آموزش هاي فناوري با آشنایی نوآوري، تغییر، با سازگاري اقتصادي، تفکر ها، گروه در همکاري

کند، تبدیل می نشین  نیمکت پشت آموز را به فردي غیرفعال شدان که متکی بر محفوظات محض طرفه و  یک آموزش سعی می کند تا
 هايیافته و هازایده حاال درعین و باشند داشته را شان خود راهبردهاي و هاایده ها،طرح بتوانند تا میکند کمک معلمین به .حذف کند

 .شوند مندبهره موجود دانش جدید

نظریه اي که به طور دقیق توسط محققین  .متناسب و هماهنگ با زندگی امروزاین کتاب تالشی است براي معرفی نظریه آموزشی 
 تئوري، تحقیق، دیدگاه از را یی ها ایده حاضر کتاب .بررسی شده و مفاهیم پداگوژیکی آن به راهکارهاي آموزش منجر شده است

هاي نگاه عمیق تري به یادگیري، آموزش، و زمینهکند تا و به خواننده کمک می. میدهد ارائه آموختن براي را راهبردهایی پداگوژیو
  . تحقیقاتی در حوزه تعلیم و تربیت داشته باشد

  

  دیدگیسوگ، فقدان و داغ - 11- 3
  )2004(لورنا نلسون، تینا ري : نویسندگان
  الهه منتصر، دکتر فاطمه نوغانی: مترجمان

  1393آتیه دانش، پائیز : ناشر

گرچه . فقدان تجربه مشترکی در زندگی همه ما انسانهاست که می تواند دامنه اي از هیجان ها را بر انگیزد
از کـودکی تـا   "فقدان بیشتر واقعه مرگ را تـداعی مـی کنـداما در واقـع بسـیاري از تغییـرات در زنـدگی        

ن میـان، آنچـه بـه طـور     در ایـ . می تواند تظاهرات سوگ و داغدیدگی را به دنبال داشته باشـد  "سالمندي
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  .فزاینده اي به آن اشاره شده است آن است که فقدان حل نشده می تواند اثرات مخربی بر سالمت جسمانی و روان شناختی برجاي گذارد
کتـاب  هدف نویسندگان . کودکان هم مانند بزرگساالن از این تغییرات متاثر شده و می توانند در معرض خطر فقدان حل نشده قرار گیرند

  .ساله است که از تجربه فقدان و داغدیدگی رنجمی برند 7-13حاضر فراهم آوردن شرایطی حمایت کننده براي کودکان 
مراحـل سـوگ،   . فصل اول ضمن بیان تعاریف و مفاهیم به بررسی اثرات فقدان مـی پـردازد  . فصل و کتاب کار بچه ها است 4کتاب شامل 

واند با آن مواجه شود و واکنش هاي احتمالی در مقابل سوگ، مباحثی است که در ادامـه فصـل اول   هیجاناتی که فرد در هر مرحله  می ت
  .مورد بررسی قرار می گیرد

در فصل دوم نویسندگان به بررسی اهمیت نقش مدارس و معلمان در راستاي فراهم آوردن محیطی حمایت کننده بـراي کودکـانی کـه از    
مذهبی گونـاگون بـه زنـدگی و نیـز  آداب و رسـوم       -همچنین دیدگاههاي  سیستم هاي اعتقادي. ازندضایعه فقدان رنج می برند، می پرد

  . مربوط به مراسم سوگواري مورد بحث قرار می گیرد
به ارائه راهکارهایی عملی می پردازد که می تواند در زمان و مکان مناسب در جهت حمایت از ایـن کودکـان مـورد اسـتفاده قـرار       3فصل
  .گیرد

در انتهـاي ایـن   . ها شرح داده می شود -حوزه هاي مورد بررسی در برگه هاي تمرین و همچنین اهداف کلی طراحی این برگه 4در فصل 
برگه تمرین در اختیار خوانندگان قرار داده شده است تا در زمـان مناسـب و بـا توجـه بـه شـرایط        35 "کتاب کار بچه ها"فصل با عنوان 

  .ر گیرندکودك مورد استفاده قرا
مطالعه این کتاب می تواند به والدین، مربیان، معلمان و مسئولین مهد کودك ها، مراکز پیش دبستانی و دبسـتان هـا و نیـز روانشناسـان،     
مشاوران، روانپزشکان کودك و کلیه سازمان هایی که به نحوي در حال خدمت رسانی به کودکان خردسال هستند، کمک نماید تا بتواننـد  

  .صدمات جسمانی و روان شناختی در کودکان داغدار جلوگیري نمایند از بروز
  بازگشت به صفحه اول

  
  مبانی راهنمایی و مشاوره - 11- 4

  کتاب معرفی :بخش اول
پرداختن به موضوعهاي  وبا هدف کتاب حاضر با عنوان مبانی راهنمایی و مشاوره به عنوان یک منبع جامع

و علوم شناسی  روان ،گوناگون مرتبط با راهنمایی و مشاوره به زبانی ساده جهت دانشجویان رشته مشاوره 
  توسط اساتید مجرب و کار آزموده تهیه و تدوین گردیده است کارشناسی در سطحتربیتی 

  کتاب از اي خالصه :بخش دوم
فصول کتاب . صفحه به نگارش درآمده است 480که در  کتاب شامل یک پیشگفتار وچهارده فصل است

راهنمایی و مشورت در اسالم، : تاریخچه راهنمایی و مشاوره در ایران و جهان، فصل دوم: عبارتند از فصل اول
: فنون ومهارتهاي مشاوره، فصل پنجم: اصول و مفاهیم راهنمایی و مشاوره، فصل چهارم: فصل سوم

مشاوره مدرسه، فصل : راهنمایی و مشاوره گروهی، فصل هفتم: درمانی، فصل ششم هاي مشاوره و روان نظریه
مشاوره سالمندي، فصل : مشاوره نوتوانی، فصل یازدهم: مشاوره خانواده، فصل دهم: اي، فصل نهم راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه: هشتم

  هاي تحقیقارزشیابی و روش: مون در مشاوره، فصل چهاردهمسنجش و آز: اي و اخالقی در مشاوره، فصل سیزدهم مسائل حرفه: دوازدهم
  مؤلف معرفی :بخش سوم

ژاد،  دکتر شکوه نوابی ن: مولفان عبارتند از. کتاب حاصل کوشش جمعی هشت نفراز اساتید رشته مشاوره دانشگاه هاي کشور است
دي حسینی، دکتر خدیجه آرین، دکتر قدسی احقر و اي، مهدي زارع بهرام آبادي، سید مه دکترعبداهللا شفیع آبادي، دکترجواد اژه

  دکترمحسن رسولی
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  کتاب انتشار: بخش چهارم
  .منتشر شد 1393این کتاب توسط انتشارات سمت در پاییز 

  

  بازگشت به صفحه اول
  
  
  
  
  

 DSM-5هاي روانی راهنماي تشخیصی و آماري اختالل - 11- 5

  انجمن روان پزشکی آمریکا :هنویسند
دکتر فرزین رضاعی، دکتر علی فخرایی، دکتر آتوسا فرمند، علی نیلوفري، دکتر ژانـت  : مترجمان

  هاشمی آذر، دکتر فرهاد شاملو
  1393ارجمند، اسفند : ناشر
هاي هایشان به اختاللرازي و ابن سینا در کتاب .پزشکی در ایران سابقه اي طوالنی داردروان

هاي طب کتاب. اشاراتی داشته اند) دلیریوم(و سرسام ) مانیا(روانی همچون مالیخولیا، شیدایی 
هایی است که در آنها درمان اختالالت روانی النفوس و طب الروحانی رازي از قدیمی ترین کتاب

قانون به تفصیل در مورد بیماري هاي روانی از جمله ابن سینا هم در کتاب . مطرح شده است
پزشکی نوین با روان. ترس مرضی، مالیخولیا و بی خوابی و نحوه درمان آنها توضیح داده است

 1329پزشکی در سال به صورت نظري در دروس دانشکده پزشکی و تاسیس اولین بخش روان 1313تاسیس دانشگاه تهران در سال 
هاي تربیت کننده دستیار پزشکی ایران و دانشگاهجامعه روان. پزشکی ایران به ثبت رسیدانجمن روان 1345در اسفند وارد ایران شد و 

پزشکی نوین به و از همان سال هاي ابتداي ورود روان. اندبنا نهاده DSMها پیش مبناي آموزش خود را بر اساس پزشکی از سالروان
پزشکی و معادل گذاري با بهره گیري از زبان غنی و ریشه دار فارسی انجام شده است و ه متون روانهاي زیادي براي ترجمایران تالش

دستنامه تشخیصی و آماري . ها و برگردان فارسی دستنامه تشخیصی و آماري اختالالت روانی استکتاب پیش رو از زمره این تالش
کان آمریکا براي یک دست کردن نظام تشخیصی بالینگران حوزه بهداشت پزشتالشی است از سوي انجمن روان) DSM(اختالالت روانی 

سال گذشته، در تالش بوده که تعریفی  60این دستنامه با ویرایش هاي پیاپی در . روان و تا به حال پنج ویرایش آن منتشر شده است
ج به یک مرجع استاندارد اقدامات بالینی در زمینه عملیاتی و مستقل از نظرات فرد ارزیاب ارائه نماید و این نظام طبقه بندي به تدری

شناختی بیشتر اختالالت روانی امکان پذیر نیست، از آنجا که توصیف دقیق فرایندهاي زمینه اي آسیب. بهداشت روان تبدیل شده است
تشخیص گذاري اختالالت روانی هاي تشخیصی فعلی بهترین توصیف موجود در مورد نحوه بروز و باید بر این نکته تاکید نمود که مالك
بخشی اطالعاتی ارائه یک راهنماي کاربردي، کارا و قابل انعطاف در سامان DSMهدف از تدوین . توسط بالینگران آموزش دیده است

منبع این راهنماي تشخیصی و آماري ابزاري براي بالینگران، یک . است که بتواند به تشخیص دقیق و درمان اختالالت روانی کمک کند
مورد استفاده بالینگران و  DSM. گران این رشته محسوب می شودآموزشی اساسی براي دانشجویان و بالینگران و مرجعی براي پژوهش

است که همه آنها تالش ) هاسیستم/ فردي، خانوادهپویشی، شناختی، رفتاري، بینزیستی، روان(هاي مختلف پژوهشگران زیادي با دیدگاه
اطالعات و یافته ها براي تمام متخصصینی که با . شان به یک زبان مشترك دست یابندهاي اساسی بیمارانانتقال ویژگیمی کنند براي 

هاي تشخیصی موجز و صریح هستند و هدف از ارائه آنها تسهیل ارزیابی عینی مالك. هاي مختلف بهداشت روان سروکار دارندجنبه
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هاي خصوصی، و مشاور، مطب –پزشکی رابط بستري، سرپایی، بیمارستان روزبه، روان –ینی هاي مختلف بالتظاهرات عالئم در محیط
ابزاري است در جهت  DSM-5در عین حال . گیر شناختی اختالالت روانی جمعیت عمومی استهاي اولیه و نیز مطالعات همهمراقبت

هاي تشخیصی روانی، نهایتا مالكمیر اختالالتابتالیی و مرگ وهاي همگردآوري و ارائه آمارهاي صحیح بهداشت عمومی در زمینه میزان
نامه عمل می کنند که براي دانشجویانی که در ابتداي دوره حرفه اي براي فهم و تشخیص اختالالت و متون مربوطه به عنوان یک درس

به یک اختالل نادر برمی خورند، کمک شایانی می روانی نیاز به شیوه اي ساختاریافته دارند و نیز براي متخصصینی که براي اولین بار 
شناسی بالینی بدون تعریفی عملیاتی از پزشکی و روانبندي وارد شده است اما رشته روانهر چند انتقاداتی به این نظام طبقه. کنند

هاي نظام دار در زمینه م پژوهشموضوعات مورد مطالعه این حوزه، در دنیاي امروز به سرعت جایگاه خود را از دست خواهند داد و انجا
  .اثربخشی داروها و مداخالت درمانی دیگر غیرممکن خواهد شد

روان باشد و به بندي موجود در این کتاب بایستی بخشی مهم از آموزش تمامی دانشجویان رشته هاي مرتبط با سالمتآموزش نظام طبقه
شناسان بالینی و سایر افراد مرتبط با مسائل بهداشت روان توصیه می ، روانپزشکاننهمین دلیل مطالعه آن به تمامی درمانگران، روا

  .شود
  

  بازگشت به صفحه اول
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را در پیشبرد  هاي انجمن برداشته و ما فعالیت ي توانند گامی مؤثر در ادامه پرداخت به موقع حق عضویت خود میاعضاي انجمن با 
  :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  مهکپی صفحه اول شناسناـ  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 
  .انجمن مراجعه فرماییدرا پست نموده یا به دفتر مدرك 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
  .ددریافت خواهند نمو 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 اعضاي انجمن و ارسال مجله

دیره، م 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
  . مبالغ زیر براي اعضاي مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده است

 شرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان شناسی ایران -12
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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 سال خبرنامهار

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

  ایران یعنی روانشناسیها راهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن مجموعه 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............... ..................................یکارشناس

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

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

  امضاء متقاضی
  تاریخ                                                                     

  :مدارك مورد نیاز براي عضویت
* دو قطعه عکس* کپی مدرك تحصیلی یا کارت دانشجویی* اصل فیش پرداخت حق عضویت* فرم عضویت تکمیل شده* 

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

  :حق عضویت سالیانه
  ریال 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 15.000دانشجویی مبلغ عضویت وابسته و 

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

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


