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 تا دانشجویانی ها اولی کالس است، براي دانستن و رفتن مدرسه بهار آور یاد همواره که دیگر ماه مهر یک هستیم، در پائیز ي آستانه در
 .رادارد معناي خود جدید تحصیلی گذرانند سال می را دکترا هاي دوره آخرین مراحل که
 صد هزار چند زمان هر هاست در دانشگاه به ورود متقاضیان علوم انسانی   میان در محبوب ي رشته روانشناسی دومین ما ي رشته   

 و ارشد هستند از کارشناس، کارشناس روانشناسی تحصیل به گوناگون مشغول هاي دانشگاه و ها دانشکده در روانشناسی ي دانشجو
 .دهند می را در کشور ما نشان روانشناسی جایگاه کمی  فراوان کمیت در دکتر

اشتغال فارغ التحصیالن رشته انجمن سالهاست که با نگرانی تمایل دارد به گونه اي بتواند با یک فراخوان عملی و موثر از سرگذشت    
آنچه  به وضوح می بیینیم همین تعداد زیاد مشتاقان روانشناسی است و . مان خبردار شود که امید واریم راهکاري براي آن پیدا شود

  . ظرفیت هاي باالي پذیرش از سوي  مراکز آموزش عالی از این اقبال
به عبارت دیگر چگونه . هایی است که روانشناسان می توانند با کار خوب بیافرینندمسئله ي جدي تر در این روند ولی تامل بر کیفیت   

  می شود این کمیت را به کیفیت تبدیل کرد؟
ي که می توانند در روانشناس و روانشناسی کیفیت بیافرینند و از مخدوش شدن رشته و حرفه هاییدر زیر فروتنانه  برخی ویژگی   

  :شویمعلمی آن پیشگیري کنند را یاد آور می علمی ما با مشابه هاي غیر
پذیرد مانند می هایی که روانشناسی امروز از آنها اثرکوشش در راه کسب بینش علمی جدي و باز بودن نسبت به  پذیرش دگرگونی -

  .گذارنداثاري که  علوم شناختی، علوم اعصاب و ژنتیک بر ماهیت روانشناسی می
  هاي پایه اي و کاربردي او و پژوهشگرانه ي واقعی درتدوین و اجراي  پژوهشایجاد و گسترش نگاه کنجک -
پرسشگري در روانشناسی اجتماعی و فرهنگی ایرانی ـ اسالمی که بتواند هم به شناخت دقیق تر از روان شناسی مردم ما کمک کند و  -

  .هم  راهگشاي اثر بخشی بیشتر رشته و حرفه شود
  هاها به سوي این اولویتهاي روان شناختی جامعه و جهت دهی پژوهشیتجستجوگري در یافتن اولو -

به قول زنده یاد محمد نقی براهنی روانشناس خوب آن  کسی است که هم با  آزمایشگاه روانشناسی آشنا باشد و با عالقه در آن    
  .جستجو کند و هم محیط واقعی یا جامعه را  آزمایشگاه خود بداند

ندن در رشته ي روانشناسی حداقل در ما باوري جدي به نگرش، متدلوژي و ابزارمندي علمی ایجاد کند و ما را در برابر اگر درس خوا   
آن گاه است که هم جستجوگري در زیر .  پذیرش ادعاهاي غیر قابل اثبات و غیر قابل تکرار مصون کند این خود مایه ي امید واري است

کند و هم ماهیت و کیفیت کار برد ما از روانشناسی را از ما را در نزدیکی علوم دقیقه مستحکم میبناهاي روانشناختی جایگاه علمی 
  .عرصه هاي شبه علم و خرافه متمایز می سازد

  سال جدید تحصیلی مبارك    
   

 
 
 بازگشت به صفحه اول

 
 

  سخن نخست -1
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  1394در سال ایران  شناسیانجمن روان پاییز هاي آموزشی کارگاه -2- 1
هر  بهاي. شود که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسی ایرانانجمن روان پاییزهاي آموزشی  فهرست کارگاه
ده به ازاي هر روز تومان در نظر گرفته شده است که ر هزا120، شود یمساعته ، به جز موارد استثنایی که جداگانه ذکر  8کارگاه آموزشی 

 در نظر گرفته شده است هم براي دانشجویان تخفیفده هزار تومان شناسی ایران، و براي اعضاي انجمن روان هزار تومان
مدت زمان . شود کسر می  تومان از مبلغ کارگاه بیست هزاربه ازاي هر روز  ،چنانچه افرادي دانشجو و عضو انجمن باشند

هاي آموزشی، محل انجمن مکان برگزاري کارگاه. نفر است 25ساعت و ظرفیت هر کارگاه آموزشی  8برگزاري روزانه هر کارگاه آموزشی 
 4، واحد 20خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، بلوار اسفندیار، نرسیده به خیابان آفریقا، پالك تهران، شناسی ایران واقع در روان
سایت انجمن به وب هااطالع از ظرفیت کارگاههاي آموزشی و همچنین و اخبار جدید کارگاه تربیش  اطالعاتکسب براي  .است

  .مراجعه نمایید
  .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    

 
 

مدرك  تخصص
 علمی

  نام و نا م
  خانوادگی

 فارغ التحصیل
کارشناسی روانشناسی و 

 مشاوره به باال
 پنجشنبه

مهر 16  

 روانشناسی بالینی
 

 دکتري
 

 
دکتر فرشته 

 موتابی
  درمان مبتنی بر مواجهه براي وسواس

"  
و شنبه جمعه  

مهر 18و  17  

دکتر حسن  دکتري روانشناسی بالینی
 حمیدپور

  اصول و مبانی
  رفتار درمانی شناختی

و جمعهپنجشنبه   "  
مهر ماه 24و  23  

دکتر حسن  دکتري روانشناسی بالینی
 حمیدپور

درمان شناختی : خیانت هاي زناشویی
  رفتاري

"  
 

 چهارشنبه و  پنجشنبه
آبان 7و  6  

 روانشناسی بالینی
 

 دکتري
 

دکتر الدن 
  مصاحبه و ارزیابی شناختی رفتاري فتی

"  
 جمعه

آبان 8   
 دکتري روان شناسی

 
دکتر شهال 
 پاکدامن

  تفسیر نقاشی 
  کودکان

"  
 چهارشنبه

آبان 13   

متخصص پزشکی 
اجتماعی و مشاوره 

 خانواده

 دکتري
 

 
دکتر آرش 
 رمضانی

  تربیت جنسی کودك 

  هاي آموزشی انجمن روانشناسی ایرانکارگاه -2
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 به صفحه اول بازگشت
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 فارغ التحصیل
کارشناسی روانشناسی و 

 مشاوره به باال

 
 پنجشنبه

آبان 14  
دکتر شهریار  دکتري روانشناسی بالینی

  درمان مثبت نگر  شهیدي

مطالعه جلد اول کتاب 
طرحواره درمانی و 
کتاب زندانیان باور 

  الزامی است

پنجشنبه، جمعه و 
آبان  23و  21،22شنبه  

 

دکتر حسن  دکتري روانشناسی بالینی
  طرحواره درمانی حمیدپور

 فارغ التحصیل
کارشناسی روانشناسی و 

  مشاوره به باال
 چهارشنبه و پنجشنبه

آبان 28و 27  دکتري روان شناسی 
دکتر منصوره 

السادات 
 صادقی

زوج درمانی براساس غنی سازي  
  1روابط همسران 

مدیریت خشم خود و - رابطه اثربخش( 
  )چگونگی برخورد با خشم همسر

"  
 چهارشنبه و پنجشنبه

آذر  5و   4 دکتر محسن  دکتري مشاوره 
 گل محمدیان

  زوج درمانی 
  هیجان مدار

"  
 چهارشنبه و پنجشنبه

آذر  26و  25  دکتري روان شناسی 
دکتر منصوره 

السادات 
 صادقی

زوج درمانی براساس غنی سازي  
  2روابط همسران 

چگونگی تعامل با  - حل تعارض( 
  )خانواده همسر
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  تقدیر کمیسیون انجمن هاي علمی ایران از مجله روانشناسی معاصر -3- 1

  

 شناسی ایرانهاي انجمن رواناخبار و اطالعیه -3
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 مشارکت انجمن در ستاد امداد مشاوره و روان شناختی حادثه منا - 2-3
اطالع می رساند که انجمن روانشناسی ایران همچون موارد مداخله روانشناختی در بحران ضمن عرض تسلیت به بازماندگان حادثه منا، به 

رییس محترم انجمن دو بار . بالیاي طبیعی، در رابطه با ارایه خدمات روانشناختی در این خصوص نیز احساس مسئولیت نموده است
نظام روانشناسی و مشاوره حضور یافته اند و کمیته مداخله در شخصا در ستاد امداد مشاوره و روان شناختی حادثه منا که در سازمان 

  .امید است که اقداماتی در شان انجام پذیرد. بحران انجمن نیز در این رابطه مشارکت جدي خود را با ستاد آغاز کرده اند
 روابط عمومی انجمن روانشناسی ایران

 به کار مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره انجمن روان شناسی ایران آغاز - 3- 3

شناسی ایران آماده پذیرش مراجعان گرامی است، هم مراجعان  شناسی و مشاوره انجمن روان رساند که مرکز خدمات روان به اطالع می
  :دهاي زیر تعیین وقت بفرمایی لطفاً قبالً از طریق تماس با تلفن. کودك و هم بزرگسال

 0938-3174949و    88871639

   حساب هدایا - 4-3
-بازکردن حساب هدایا را به هیأت مدیره انجمن روان 22/10/1393شناسی ایران در جلسه مورخ کمیته اجرایی شوراي ادوار انجمن روان

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

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

  . ظ خواهد ماندانجمن محفو
کمیته اجرایی شوراي ادوار رجاء واثق دارد که بقیه اعضاي شوراي ادوار و نیز اعضاي هیأت مدیره انجمن پیشقدم خواهند شد و 

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 انشااامات فرهنگی کشور نقش مؤثري ایفا میاقد

ران محترم و گرامی وابسته است؛ مبلغی را یکجا یا به اقساط، کم یا زیاد می توان  مبلغ هدیه و نحوه پرداخت آن کامالً به نظر خی
  . رسد نیکو و موجب سپاسگزاري استاز دوست میرسد و به هر نحو که هرچه از دوست می. هدیه نمود

از ریاست هیأت مدیره انجمن دریافت خواهند ) بسته به تصمیم هیأت مدیره انجمن(هدیه کنندگان گرامی نامه تشکر یا لوح سپاس 
  . داشت

  . آن خود شوداي از به 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 ایران به نام انجمن روان 6274121940003197 کارتبانک اقتصادنوین، به شماره 

  مجله جدید انجمن روان شناسی ایران شناسی، فراخوان مقاله براي نشریه دانش روان -3- 5
اي علمی ـ ترویجی است که به منظور ارتباط دانش علمی و فنی پژوهشگران با جامعه، سهولت   مجله، »شناسی رواندانش «دوماهنامه 

شناسـی از دیـدگاه    شناسـی و تحلیـل موضـوعات روان    هـاي مختلـف روان   هـاي عمـده در زمینـه    مبادله علمی بین آنها، معرفـی پیشـرفت  
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هـاي علمـی یـا     ، نفد و بررسی، گزارش)Research Papers(مقاالت پژوهشی . شود پژوهشگران، کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می
شناسان اثرگذار، ترجمه یک فصل  شناسان اثرگذار، سرگذشت زندگی روان ، مصاحبه با روان)Technical Note(هاي تحقیقاتی  یادداشت

، متضمن مطالـب همسـو بـا اهـداف دو     ... )شینی، تورم و مثل رقابت در کنکور، رانندگی، شهرن(هاي اجتماعی  کتاب و تحلیل علمی پدیده
ماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهاي پیشنهادي در فرم فراخوان مقاله، براي چاپ در این نشـریه  

 .شود پذیرفته می
  راهنماي نویسندگان

  :خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوري و چاپ مقاالت
  .داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد  مقاله ارسال شده بایستی در هیچ نشریه ·
  . مقاله ارسال شده بایستی همزمان به سایر مجالت فرستاده نشده باشد ·
  . ارسال شودdaneshavaran@gmail.com  مقاله از طریق اي میل نشریه به نشانی  ·
فواصل بـین خطـوط بـه    . حروف چینی شود) سانتیمتر 4و چپ  5و راست  6/29وپائین  4با حاشیه از باال ( 4Aغذ مقاالت روي کا ·

  .نازك تهیه شود Times 11و مقاالت انگلیسی با قلم  13نازك Bzar مقاالت فارسی با قلم . باشد singleصورت 
نتـایج و فهرسـت    –خالصه  –اشکال  –رگرفتن محل جداول با در نظ(صفحه چاپی به قطع نشریه تجاوزکند  8حجم مقاله حداکثر  ·

  ).  منابع
  . ، به صورت تک ستونی و فقط طی یک پاراگراف ارائه شود11نازك  Bcompsetچکیده مقاله براي مقاالت فارسی با قلم  ·
 ).11قلم میترا سیاه (اشکال، جداول و نمودارهاي مقاله حتما اصل بوده و با کیفیت مطلوب باشد   ·
  :تار مقاله شامل عناصر زیر استساخ

درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پسـتی محـل کـار، تلفـن و     (شامل عنوان، مشخصات نویسنده، نویسندگان : صفحه اول مقاله
کلمـه   220کلمـه و حـداکثر    150چکیده مقاله حـداقل  . است) کلمه 6تا 3(، چکیده فارسی و وازگان کلیدي (Email)پست الکترونیک 

  . ها در یک پاراگراف باشد گیري و توصیه ، نتیجه)در صورت وجود(، روش تحقیق )زمینه(و شامل مقدمه  بوده
  . هاي مشخص شده در سایت نشریه همخوانی داشته باشد به بعد بر اساس نوع مقاله، بایستی با فرمت صفحه دوم

نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد، پـائین هـر صـفحه بـا        توضیحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر : ها پانویس
 .هاي مجزا براي هر صفحه شماره

  . منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود: فهرست منابع
اي که ابتدا نام مولف یـا مولفـان، سـال انتشـار و صـفحه       باشد، به گونه) APA( باید به شیوه داخل پرانتز مقاله  ارجاعات در متن

ــود  ــر ش ــلی          . ذک ــان اص ــان زب ــه هم ــده ب ــاپ ش ــاي چ ــه کاره ــاع ب ــه ارج ــت ک ــر اس ــایان ذک ــی  (ش ــا انگلیس ــی ی ــد) فارس   . باش
  -Beck, 1990,pp. 27)8(یا ) 50، ص 1371براهنی، : (به عنوان نمونه

  : گی نویسنده، به شرح زیر آورد شود، منابع، به ترتیب الفبائی نام خانواددر پایان مقاله
، عنوان کتـاب بـا   )در داخل پرانتز(نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن براي مولفان بعدي، سال چاپ : کتاب

  . ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر )ایتالیک(قلم 
  : نمونه فارسی
  ، روان آزمائی، دانشگاه تهران 1، آناستازي،) 1371(براهنی، نقی 
 : نمونه انگلیسی

Beck, A., FREEMAN,A.,&Associates. (1990).cognitive therapyof personality disorder. New 
York:Guilford press 

، عنـوان مقالـه   )در داخـل پرانتـز  (نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن براي مولفان بعدي، سال چـاپ  : مقاله

mailto:daneshavaran@gmail.com
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  . ، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره  صفحات مقاله)با قلم ایتالیک(، عنوان مجله )داخل گیومه(
نقل به مضمون و مطالب اسـتنتاج شـده از منـابع و ماخـذ، بـا حـروف نـازك و اسـتفاده از          -مستقیم و غیر مستقیم  -ها  نقل قول ·

شخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، بالفاصـله در میـان پرانتـز نوشـته     هاي مرسوم م گذاري نشانه
 . شود

نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توامان و با مسوولیت اسـتاد راهنمـا    مقاالت برگرفته از رساله پایان ·
  . شود منتشر می

  . ویراستاري مقاالت، براي دفتر نشریه محفوظ است حق رد یا قبول و نیز ·
  . پس از چاپ دوماهنامه، به تعداد نویسندگان مقاله، نشریه براي نویسنده مسوول ارسال خواهد شد ·
  021 -  88785266تلفن  4واحد  20تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، پالك ،: نشانی پستی ·
  daneshavaran@gmail.com: الکترونیک نشریه پست ·

 بازگشت به صفحه اول
   آخرین اخبار :ایران شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه -3- 6

          

  تلفن  ایمیل  آدرس  شعبه

و علوم  شناسیدانشگاه 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 

  نوريابوالقاسم 

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  

 4139شناسی ایران شعبه گیالن در سال انجمن روان تابستانگزارش عملکرد سه ماهه  ·
  

o و تجهیز سالن همایشات و کارگاه ،جهت برگزاري و تشکیل جلسات و کارگاه ها و دوره هاي انجمن روانشناسی  ایجاد
 .شعبه استان گیالن -ایران

o برگزاري جلسات مدون شوراي اصلی و علی البدل انجمن روانشناسی گیالن جهت بررسی و تسهیل امورات محوله. 
o ن جهت بررسی عوامل خودکشی و فقر و افزایش بیماري ها از جمله ایدز و برگزاري جلسات همفکري با استانداري گیال

 .هپاتیت
o   برگزاري جلسات همفکري با اساتید و دانشجویان دانشگاه هاي گیالن و علوم تحقیقات رشت جهت بررسی موانع موجود

 .در انجام امورات علمی پژوهشی در سطح استان گیالن  

mailto:daneshavaran@gmail.com
mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:iranpa.isfahan@gmail.com
mailto:anjomanravanshenasi2013@gmail.com
mailto:gilanpa.br@gmail.com
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o جلسه آموزشی توسط خانم مژده بقایی و مرسده  2طح استان براي خانواده ها ، طی برگزاري کارگاه فرزندپروري در س
 .رفیعی در سالن دانشگاه تربیت معلم استان گیالن

o   جلسه  2برگزاري کارگاه هوش هیجانی در فرزندپروري با محوریت نوجوانی در سطح استان براي خانواده ها ، طی
 .فیعی در سالن دانشگاه تربیت معلم استان گیالنآموزشی توسط خانم مژده بقایی و مرسده ر

 
 

 1394شناسی ایران شعبه کرمانشاه در سال گزارش عملکرد سه ماهه تابستان  انجمن روان ·
o برگزاري کارگاه تدوین مقاله علمی و پژوهشی به زبان فارسی به شرح ذیل: 

  .دانشجویان برتر برگزار گردیداین کارگاه با هماهنگی دانشگاه و بصورت رایگان جهت یادگیري 
  ...  مباحث شامل مقدمه، روش، یافته، بحث و . در این کارگاه مبانی نظري و عملی تدوین مقاله تشریح گردید

o  نفر 26(تعداد عضویت هاي ثبت شده انجمن روانشناسی ایران ارسالی به تهران.(  
o  طراحی کارگاه هاي جدید  
o رتقاء سطح کیفی اموربرگزاري جلسات داخلی جهت بررسی و ا. 

    

  1394در سال  اصفهانشناسی ایران شعبه گزارش عملکرد سه ماهه تابستان  انجمن روان ·
o  سرکار خانم دکتر شیرین تبعه امامی: مدرس 94تیرماه  11برگزاري کارگاه  یک روزه مصاحبه تشخیصی در تاریخ  
o CBT  سرکار خانم دکتر شیرین تبعه : مدرس 94شهریور  12الی  94 تیر 18ساعته در تاریخ  36جلسه  9کودك و نوجوان، به مدت

  امامی
سرکار خانم دکتر شیرین تبعه امامی: مدرس 94شهریور  19در تاریخ ) دوره دوم(برگزاري کارگاه  یک روزه تفسیر نقاشی    

o پی گیري صدور گواهی شرکت کنندگان در کارگاه هاي برگزار شده توسط انجمن 
o  ایران عضویت در انجمن روانشناسی متقاضیثبت نام از اعضاي جدید تحویل کارت هاي اعضاء وگواهی کارگاه هاي برگزار شده و 

  شعبه استان اصفهان
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o و طراحی برنامه سخنرانی ها و کارگاه هاي آموزشی ) شعبه استان اصفهان(برگزاري جلسات هییت اجرایی انجمن روانشناسی ایران
و دعوت از اساتید  بر اساس کارگاه هاي درخواست شده توسط اعضاي انجمن روانشناسی شعبه استان اصفهان 94-95ل نیمسال دوم سا

  مجرب جهت برگزاري کارگاه ها
o  94مهرماه  9هماهنگی جهت برگزاري کارگاه تربیت جنسی کودك در تاریخ  

 بازگشت به صفحه اول

  1394 تابستانایران در سه ماهه  شناسیرواني تخصصی انجمن ها گروههاي گزارش فعالیت - 7-3
  موسويدکتر محمدکاظم واعظ    

  ایران شناسیروانهاي تخصصی انجمن مسئول گروه    

     94سال  تابستانهاي ارسال شده به هیأت مدیره انجمن، در سه ماهه شناسی ایران، بر اساس گزارشهاي تخصصی انجمن روانگروه
    :اندهاي زیر را اجرا کردهبرنامه

      ارایه  94 تابستان درها ها و وضعیت این گروهاي از فعالیتها، خالصههاي پرثمر مسئوالن و اعضاي این گروهبا سپاس فراوان از تالش 
   :گرددمی

 شناسی ورزشتخصصی روان گروه ·

o 94سال  برگزاري سه جلسه و آماده کردن برنامه کارگاه هاي آموزشی.  
o  نفـره، فوتبـال باشـگاه     5مشارکت در آماده سازي روانی تیم هاي ملی والیبال نوجوانان، شنا، واترپلو، هندبال بانوان، فوتبال

  .سایپا، و بدمینتون استان تهران

 بازگشت به صفحه اول     
 

    روانشناسی ایراناخبار دومین شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن  -8-3

  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 . در دانشگاههاي سراسر کشور نموده است نماینده شاخه دانشجوییگیري  فعال و عالقه مند اقدام به عضو

شود در صورت تمایل فرم ثبت نام را  دعوت می) کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتري(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 دانشجوییشرکت 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. 

mailto:shakheye.daneshjoo@gmail.com
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o شناسی ایران شناسی با شاخه دانشجویی و انجمن روان تسهیل ارتباط دانشجویان روان.  

  نیاز جهت ثبت نام نمایندگانمدارك 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 تحصیلاسکن  .3

  
 

  

  
    

     شناسان کشور در گوگلگروه الکترونیکی روان ادامه فعالیت و عضوگیري -4- 1
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 ی از گرایششناس بودن یا اشتغال به تحصیل در یکبراي عضویت در این گروه روان
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 

  .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، شعبهمیتهکهاي تخصصی، ساي 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

  .سال نمایندشده و قابل انتشار باشد به ایمیل زیر ار
  

IranianPsychologists@googlegroups.com 
 
 بازگشت به صفحه اول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسیي روان هاي خبري حرفهاخبار و گزارش - 4
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     »نشریه بین المللی«فصلنامه  شماره دو هجدهمین - 5- 1
  :است دهیبه چاپ رس ریز يمقاله ها یروانشناس یالملل نیب هیشماره دو فصلنامه نشر هجدهمیندر 

· Effectiveness of Problem Solving Skills on Academic Help-
Seeking and Self-Efficacy of Female High School Students 

· Moderators and Mediators in the Tendency toward Cosmetic 
Surgery: Media Influences, Appearance Perfectionism, and 
Appearance Investment 

· Application of Fuzzy System in Psychological Tests: 
Optimize the Number of Questions for WHOQOL-BREF 

· The relationship between the Big Five Personality Traits and 
Happiness with the Mediation Role of Religious Orientation 
among Students 

· The Correlation of Personality Characteristics and Social 
Factors with Identity Styles in Adolescents of Golestan, Iran 

· Religious Well-Being, Existential Well-Being, Positive 
Religious Coping and Family Protective Factors (Family Adaptation): A Causal Model 

· An Investigation on the Relationship between Proactive Personality, Conscientiousness and 
Perceived Supervisor Support with Job Satisfaction and Job Performance  Mediated by 
Dynamic Behaviors 
 

   »روانشناسی معاصر«فصلنامه شماره دو نوزدهمین - 2-5
 :است دهیبه چاپ رس ریز يهامقاله روانشناسی معاصر هیشماره دو فصلنامه نشر در نوزدهمین

  
اي رفتارهاي مرتبط با سالمت، استرس مزمن و عالیم افسردگی در  واسطهنقش  ·

 پذیري روانشناختی و سندرم متابولیک رابطه بین آسیب
بر میزان تاثیر تقسیم توجه و دستگاه حسی مورد استفاده در مرحله مطالعه  ·

  ت   درمومک -رودیگر -دیز یادآوري کاذب در مدل
     اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي شغلی و فردي بر خشنودي از کارراهه  ·
هاي اي و سبکخودکشی بر اساس راهبردهاي مقابله پردازيایده پیش بینی ·
     هویت
بهزیستی  اي استرس تحصیلی در رابطه بین ترس از ارزیابی منفی بانقش واسطه ·

     هیجانی در نوجوانان تیزهوش و عادي
هاي ناسازگار سازهاي تحمل ناپذیري بالتکلیفی در رابطه بین رواننقش واسطه ·

     پذیرها در بیماران مبتال به سندرم روده تحریکاولیه و شدت نشانه

 مجله هاي منتشر شده -5
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    غیر مبتال افراد فشار خون اساسی و به مبتال افراد در ناگویی هیجانیمقایسه راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان و  ·
   خودشیفتگی مرضی مقیاسهاي روانسنجی ژگیوی ·

 
   »دانش روانشناسی«شماره دو ماهنامه  دومین -5- 3

  :است دهیبه چاپ رس ریز يهامقالهروانشناسی  دانش هیشماره دو نشردر دومین 
 

 ارتقاء صلح درونی  بر هوش هیجانی شهروندان و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی ·

 )قسمت اول(تله شادمانی! خواهم شاد باشم من فقط می ·
 سوگ ·
 تفکر مثبت ·
 آزار جنسی کودکان؛ کودکی به تاراج رفته ·
 راههاي مقابله با استرس شغلی ·
 نبوغ در همه ما ·
 مادر آشفته حال ·
 زوجینهیجان در روابط  ·
 هیجان در روابط زوجین ·
 در سالمندان اییبه ج جاسندرم استرس  ·

 در رابطه مادر و کودك» هورمون عشق« ·
  و بیماریهاي قلبی  Dرابطه تیپ شخصیتی ·

   »شناختیپژوهشهاي روان«فصلنامه شماره دو سی و پنجمین - 4-5
 :است دهیبه چاپ رس ریز يهامقاله شناختیپژوهشهاي روان هیشماره دو فصلنامه نشر در سی و پنجمین

  
ت · ساخت و هنجاریابی نسخه فارسی سبک هوی  
  ت اخالقیسنجی مقیاس هویهاي روانویژگی ·
  ت در نوجوانان دخترهاي هویاساس سبک بینی کنترل خشم برپیش ·
تی · گزارش موردي: اختالل یا نارضایتی جنسی  
ت ساختارهاي فیزیکی و  · اجتماعی بر مبناي اصل پیچیدگی و تحول در هوی

  انتروپی و تابع توزیع خی
  شادکامیدر تبیین  غرور ملیو  امیدواريسهم  ·
  یتیهو يهاسبکبر اساس  خطر پر یرانندگ رفتاری نیبشیپ ·
آموزان با والدین شناختی در دانشروان بهزیستی و تهوی سبک بین رابطه ·
  معتاد

 دانشجویان بینی غرور ملیسهم خودکارمدي و سازگاري در پیش ·
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   »آسیب شناسی ، مشاوره و غنی سازي خانواده «فصلنامه اولین شماره دو - 5- 5
 :است دهیبه چاپ رس ریز يهامقاله آسیب شناسی ، مشاوره و غنی سازي خانواده هیشماره دو فصلنامه نشر در اولین

  
رابطه تعامالت منفی بین زوجین و خانواده همسر با صمیمیت زوجین و  ·

  تعارضات زناشویی در زنان
 زوج زناشویی رضایت در خانواده آوري تاب و فردي بین روابط در اعتماد نقش ·

  شاغل هاي
هاي  بررسی بهزیستی روان شناختی و شادکامی زناشویی در طول چرخه ·

  مختلف زندگی
بررسی رابطه بین طرحواره هاي ناسازگار با تعارض زناشویی و بی ثباتی  ·

  زوجین متقاضی طالق و زوجین عاديزناشویی در بین 
نقش ابرازگري هیجانی و عوامل جمعیت شناختی در پیش بینی رضایت  ·

  زناشویی زنان
  سالمت روان و رضایتمندي زناشویی والدین تاثیر کاشت حلزون شنوایی بر ·
  و رضایت زناشویی در پرستاران) سنتی، آزاد و ترکیبی(هاي همسرگزینی سبک ·

 بازگشت به صفحه اول 
 

  
  

  94برانگیز کنکور ارشد روانشناسی نتایج تامل -  6- 1

  زینب حاجی رسولیها
  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

  کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
z.hajirasouliha@gmail.com 

  
 مهندسی نساجی تغییر رشته از: روانشناسی عمومی  1رتبه 

  مهندسی کامپیوتر تغییر رشته از: روانشناسی بالینی 2رتبه 
  فیزیک تغییر رشته از: روانشناسی بالینی  5روانشناسی عمومی و  3رتبه 
  مهندسی شیمی تغییر رشته از: روانشناسی عمومی  16روانشناسی بالینی و  6رتبه 
  مهندسی مکانیک تغییر رشته از: روانشناسی عمومی  11بالینی و روانشناسی  7رتبه 
  شیمی تغییر رشته از: روانشناسی عمومی  12روانشناسی بالینی و  14رتبه 

   
هاي گذشته بود، کسب تر از سالهاي گذشته برگزار شد و اتفاقی که امسال شاید عجیبشناسی امسال نیز مطابق سالکنکور ارشد روان

 امرمشاورهسال است که به  4حدود ) اي بودهکه خود تغییر رشته(نگارنده . اي بودبرتر کنکور توسط داوطلبین تغییر رشتههاي رتبه

 هایادداشت-6

mailto:z.hajirasouliha@gmail.com
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به  به علت شباهت شرایط تحصیلی ايرشته تغییر از داوطلبین زیادي مشغول است و به همین دلیل عده شناسیروان ارشد کنکور
هاي آنها دالیلی از این مساله را ها و رفتار و استداللارتباط با این دانشجویان در این سال .کردندمی جهت اخذ مشاوره مراجعه اینجانب

  .شودروشن ساخت که در ادامه به شرح آن پرداخته می
ند کنشناسی رجوع میبه رشته روان) به خصوص دانشجویان مهندسی( ايتغییررشته ترین دالیلی که بسیاري ازداوطلبیناز مهم یکی

ها نیستند شناس ایشان قادر به درك مشکالت آناکثریت قریب به اتفاق این گروه از این مساله که روان. حل مشکالت شخصی خود است
شناس کنند تا شاید بتوانند خود رواناین رشته رجوع می تحصیل هاي خود را باال زده و بهمند بوده و لذا براي حل مساله، آستینگله

اینجانب در مراجعاتی که شخصاً به ( ".فهمدروانشناسم مرا نمی"دارند این است که مده مشکلی که این دسته اظهار میع. خود باشند
هاي تراز اول مهندسی کشور این دسته از افراد که غالباً در دانشگاه.) امشناسان داشتم خود چنین مسائلی را تا حدودي تجربه کردهروان

شوند و اکثراً به دنبال چالش در زندگی اي دارند، به راحتی قانع نمیهاي پیچیده، بهره هوشی باالیی دارند،دفاعاندمشغول به تحصیل بوده
       اند یا اینکه جامعهپزشک ماهري مراجعه نکردهشناس یا روانمعضل پیش آمده یا به این علت است که این افراد به روان. هستند

 .اندگروه از جامعه کاري بکند و آنها خود دست به کار شده شناسی نتوانسته براي اینروان
ماهیت . هاي فنی استالخصوص رشتههاي دیگر علیشناسی در دروس رشتههاي رشته رواندلیل دوم خالی بودن جاي واحد

وده و ناخودآگاه بسیاري از کننده بتر ترکیب نشود، به مرور زمان خستههاي انسانیها در صورتی که با واحدهاي خشک این رشتهدرس
حال اینکه اگر در بین این واحدها تعدادي . دهدشناسی و فلسفه سوق میهاي انسانی از جمله رواندانشجویان فنی را به سمت رشته

ي میزان زیادي از عطش این دانشجویان برا –حتی بصورت اختیاري  -شناسی درکنار دیگر واحدهاي عمومی قرارداده شوددروس روان
 بر غلبه مثل( زندگی اولیه ي هامهارت و خود شناخت تواند حولمی شناسیي روانمحوریت این واحدها. شودتغییر رشته کاسته می

آموخته دانشگاه صنعتی شریف است، بسیاري از مشکالت این دانشجویان را از نگارنده که خود دانش .باشد) مدیریت روابط انسانی –خشم
هاي دبیرستان دانشجویانی که خواهان ادامه موفقیت افراطی هايگراییکمال. خود در مقاطعی با آن روبرو بوده استنزدیک لمس کرده و 

دهد، منجر به سرخورده شدن و در دانشگاه هستند، در فضاي سنگین رقابتی که فرصت عرض اندام به بسیاري از دانشجویان را نمی
 .ها را بررسی کردهاي متعاقب این سرخوردگیمی توان تعداد خودکشی. شودر آنها میمتعاقبا افسردگی وکاهش اعتماد به نفس د

، زمانی که در مرحله استعدادسنجی، صرف نظر .علت دیگر این تغییر رشته را بایستی در دوران دبیرستان این افراد جستجو کرد
نیز گرایش بیشتري به رشته ریاضی فیزیک دارند و عموما افراد با  اي استعداد دارد، والدین و حتی مدارسآموز در چه زمینهاز اینکه دانش

مندند ولی رشته ریاضی را آموزانی که به رشته هاي انسانی عالقهدر این میان، تعداد دانش. شونداستعداد به سمت این رشته هدایت می
شوند، در پی جبران برآمده مندي خود میه متوجه عالقهو این خیل جمعیت، پس از اینکه در دانشگا. گزینند، کم نیستندبراي آنها برمی

هاي مهندسی نیز معلول این عدم هاي تحصیلی به خصوص در رشتهچه بسا میزان زیادي از افت. شونداي میو اصطالحاً تغییر رشته
- مقطع کارشناسی ارشد وارد این حوزه میشناسی، در در نهایت این افراد با استعداد و باهوش در زمینه روان. مندي به رشته استعالقه

  .هاي اخیر مشهود استشوند که نتایج آن در کنکور سال
افرادي که با پایه ریاضی قوي وارد این . اي ها به رشته روانشناسی نیز تامل کردتوان درباره مزایاي ورود تغییر رشتهبا تمام این تفاسیر می

اي است را به خوبی تجزیه و تحلیل کنند و باعث پیشرفت در هاي پایهروان شناسی که از بحثهاي آماري توانند بحثشوند میرشته می
- ها در زمینه تشخیص اختالالت میدید سیستمی این افراد باعث پیشرفت چشمگیر آن. شناسی در سطح کشور شونداین حوزه از روان

اي معتقدند که این افراد همیشه یک پله اي بسیار داغ است و عدهشناسی افراد تغییر رشتهالبته بحث در مورد عمق دانش روان.شود
-دهد که به جز فارغاند اما تجربه اینجانب نشان میشناسی خواندهتر از دانشجویانی هستند که در مقطع کارشناسی نیز روانعقب

قابل قبولی دارند، و این موضوع در سطح علمی  هاي معتبر کشور، مابقی دانشجویان سطح علمی غیرالتحصیالن تعداد معدودي از دانشگاه
این موضوع . اند، ولی هنوز در درك مفاهیم پایه مشکل دارند به خوبی مشهود استهاي عالی کسب کردهداوطلبینی که در دانشگاه نمره

  .شودباعث یکسان شدن سطح علمی دانشجویان در زمان آغاز مطالعه براي کنکور می
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شناسی تغییر رشته به روان...هایی مثل ادبیات، فلسفه، هنر، زبان انگلیسی و موالً نتایج کنکور افرادي که از رشتهطبق تجربه اینجانب مع
شود عموماً از طرفی هنگامی که انگیزه این دانشجویان از تغییر رشته بررسی می. تر از اشخاص با لیسانس فنی استدهند ضعیفمی

در هر . کنند که این مساله در مورد دانشجویان فنی به هیچ وجه اینگونه نیستاصلی ذکر می کسب درآمد بیشتر را به عنوان هدف
اي زمینه افزایش هر چه تواناین اقبال به رشته روانشناسی را به فال نیک گرفت و با ایجاد بستر مناسب براي افراد تغییر رشتهصورت می

  .را فراهم کردشناسان کشور بیشتر سطح علمی و مهارتی جامعه روان

  )برگرفته از سایت مجله بخارا( گزارشی از شب محمود صناعی  -2-6

در  1394شهریور  28هاي بخارا بود که عصر شنبه یکی دیگر از شب محمود صناعیشب 
 .محل کانون زبان فارسی متعلق به بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزار شد

  :گفتدر آغاز این مراسم چنین  علی دهباشی
از طرف بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، بنیاد ملت، گنجینه پژوهشی ایرج افشار، مرکز 

انتشارات ارجمند و مجله بخارا خدمت استادان ارجمند و حضار   المعارف بزرگ اسالمی، دایره
بویژه به همسر گرامی دکتر صناعی سرکار خانم مینا . کنم گرامی خیرمقدم عرض می

 .فوالدوند
امین سالگرد خاموشی دکتر محمود صناعی و اکنون پس از  روزها مصادف است با سی این

سی سال این مجلس اولین یادبودي است که به یاد او در ایران، وطنش، که عاشقانه دوستش 
اساساً عشق و ستایش به ایران و زبان و ادبیات فارسی دکتر . شود داشت برگزار می می

داریم که  یاد ایرج افشار را گرامی می همچنین یاد و خاطره استاد زنده. در غربت زنده نگه داشته است هاي زندگی صناعی را در سال
 .بود حتماً از سخنرانان و ستایشگران دکتر صناعی در این مجلس بود دوستی عمیقی بین آن دو استاد همواره وجود داشت که اگر می

ماند  شوند، این دریغ باقی می دارند و از این پس با آثار دکتر صناعی آشنا و آشناتر می براي نسل ما و اکثر کسانی که در این سالن حضور
 .شدیم مند می تر از محضر دانش و فضل او بهره بود و از نزدیک و نزدیک کاش استاد می که اي

توانیم از  ثار او را در اختیار داریم و میاما خوشبختانه آ. اکنون دکتر صناعی در بین ما نیست، و فقدانش دریغی است بر ما و فرهنگ ایران
براستی از آثار . ادبیات، فلسفه و روانشناسی آثاري ارجمند از خود باقی گذاشته است که هر کدام برگ زرینی است در زمینه . او بیاموزیم

دار عرصه فرهنگ و  ز میدانتوان آموخت؟ نخستین مطلب براي ما و همه نویسندگان و مترجمانی که امرو دکتر محمود صناعی چه می
نویسی اوست که یکی از بهترین نثرنویسان زبان فارسی در دوران معاصر  ادبیات و فلسفه هستند چگونی نثر فارسی و طرز صحیح فارسی

ن متون ها غوطه خورده است و بیشتر ای دکتر صناعی براي دست یافتن به این پاکیزگی و شیوایی، در متون مهم ادبیات فارسی سال. است
هایش پی  ها و ترجمه شصت سال از نوشته  ذهنش شده بود، و غیرت و همتی داشت در نوشتن و ترجمه که حاال پس از پنجاه،  ملکه
  .در این زمینه در پیام استاد داریوش آشوري بیشتر خواهیم آموخت. بریم چه مایه رنج برده است می

http://bukharamag.com 
 بازگشت به صفحه اول
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 اولین کنگره موج سوم درمان هاي رفتاري -7- 1

اولین کنگره موج سوم درمان هاي رفتاري با هدف معرفی بیشتر و توسعه درمان هاي این حوزه 
شامل درمان کاهش استرس  درمان هاي موج سوم گستره وسیعی در بر دارند که. برگزار می گردد

، درمان پذیرش )MBCT(، ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی )MBSR(مبتنی بر ذهن آگاهی 
، روان درمانی تحلیل )BA(، فعالسازي رفتاري )DBT(، رفتار درمانی دیالکتیک )ACT(و تعهد 

) CBASP(شناختی و سیستم تحلیل رفتاري ) IBCT(، زوج درمانی رفتاري تلفیقی )FAP(تابعی 
تحقیقات زیادي در مورد اثربخشی درمان هاي این حوزه باالخص در مورد درمان . را دربر می گیرد

  .صورت گرفته استDBT وMBSR، MBCT، ACT هاي
 محورهاي کنگره

 سبب شناسی اختالالت روانی از دیدگاه درمانهاي موج سوم رفتاري ·
 تنی در اختالالت روانی و روانمداخالت مبتنی بر درمانهاي موج سوم رفتاري  ·

 مداخالت مبتنی بر درمانهاي موج سوم رفتاري درحوزه اعتیاد ·
 هاي موج سوم رفتاري درحوزه خانواده و زوجمداخالت مبتنی بر درمان ·
 موج سوم رفتاري درحوزه کودك و نوجوانهاي درمانمداخالت مبتنی بر  ·
 درحوزه تحصیلی و آموزشیموج سوم رفتاري هاي درمانمداخالت مبتنی بر   ·
  رفتاري -سازي درمانهاي موج سوم شناختی سازي و معنوي 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

 بازگشت به صفحه اول
  هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژي -2-7

  

کمیته علمی سمپوزیوم نوروپسیکولوژي ایران در نظر دارد با همکاري انجمن روان شناسی ایران، 
جهاددانشگاهی ، جهاد دانشگاهی واحد استان البرز ، دانشگاه خوارزمی، معاونت معاونت پژوهشی 

دانشجویی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، پژوهشکده 
 سمپوزیوم هفتمین“هاي شناختی، علوم شناختی و ستاد توسعه علوم و فناوري

نوروپسیکولوژیک به آسیب هاي روانی و اجتماعی در را با عنوان رویکرد ” نوروپسیکولوژي
  .در محلّ دانشگاه خوارزمی برگزار نماید 1394آذر ماه سال  26تا  24روزهاي 

 :تخصصی محورهاي
           اعتیاد          هیجان
  همسر آزاري          حافظه

 کودك آزاري           شناخت

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش هاي  -7

http://research.kaums.ac.ir
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 تعارض هاي خانوادگی                  شخصیت
   رفتارهاي خشونتی و تخریبی         بخشی توان

 اختالل ها و انحراف هاي جنسی         زبان و تفکر
 ناهمنوایی و ناسازگاري اجتماعی         ادراك زمان

 رفتارهاي پرخطر و آسیب هاي اجتماعی         توجه و یادگیري
 سایکوپاتی و اختالل شخصیت ضد اجتماعی         ارزشیابی و درمان

 اخالق، فرهنگ و هنر
 

  1394 ماه آذر 26 تا 24 :سمپوزیوم برگزاري زمان
  دانشگاه خوارزمی خیابان مفتح،  - تهران :محل برگزاري

 http://neuropsychology.ir: وب سایت
  
 
  پنجمین کنگره پیشگیري و درمان چاقی ایران - 7- 3
  

 
سال پیش انگیزه تاسیس انجمن پیشگیري و درمان چاقی ایران گردیده بود امروزه به سیرهشدار دهنده شیوع چاقی که قریب به ده 

بروز فزاینده این مساله در الیه هاي مختلف اجتماع و گروه هاي سنی مختلف  .صورت اپیدمی قرن در عرصه جهانی خودنمایی می کند
زنگ خطر براي توقف این پدیده به جهت پیشگیري از عواقب طی دهه اخیر به گروه سنی کودکان و نوجوانان سرایت کرده به نحویکه 

نتایج پژوهش هاي علمی در سطح جهانی موید این . زمینگیر کننده آن در نسل آتی توسط سازمان بهداشت جهانی به صدا درآمده است
قوع بیماریهاي غیرواگیر در دهه حقیقت تلخ است که با افزایش میزان کودکان مبتال به چاقی و اضافه وزن، شاهد بروز بیش از پیش و

 هاي پایین تر عمر طی سالیان آینده خواهیم بود که این امر عالوه بر اینکه سالمتی فرزندان امروز ما را با مخاطره مواجه می سازد بلکه
لسه نشستهاي سازمان جهانی از این رو س. نشاط بهره وري، اقتصاد درمان و نهایتاً اقتصاد کالن جوامع را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد

بهداشت جهت تدوین راهبرده اي کلی تقابل با این معضل راه اندازه شده که ریاست انجمن پیشگیري و درمان چاقی ایران از جمهوري 
  .اسالمی به عنوان تنها نماینده منطقه شرق مدیترانه و آسیاي جنوب غربی در جمع دانشمندان این نهاد بین المللی حضور دارد

 محورهاي کنگره
   علوم پایه ·
 اپیدمیولوژي ·
 تغذیه ·
 فعالیت بدنی ·
 روانی -جنبه هاي رفتاري ·
 چاقی در کودکان و نوجوانان ·

 عوامل موثر بر چاقی کودکان پیش از بارداري و حاملگی - 

http://neuropsychology.ir
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  عوامل موثر بر چاقی کودکان در دوران بارداري -
 چاقی در کودکان پیش از مدرسه -
 چاقی در نوجوانان -
 پیامدهاي چاقی کودکان در بیماریهاي غیرواگیر در طول زندگی -
 عوامل اجتماعی روانی در ایجاد چاقی کودکان -

 پیشگیري از چاقی ·
 دارو درمانی در چاقی ·
 درمانهاي جراحی چاقی ·
 عوارض چاقی ·
 چاقی و جنبه هاي اجتماعی ·
 چاقی، تبلیغات و رسانه هاي عمومی ·
 چاقی و کیفیت زندگی ·
 سالمتچاقی و ارتقائ  ·
 سیاستگذاري و مداخالت: چاقی ·
 پیامدهاي اقتصادي چاقی ·
 و سناریوي ملی آینده چاقی و عوارض آن در کشور آینده نگاري ·
 نقشه علم چاقی و ساختار مدیریت تحقیقات چاقی در ایران ·

  لیتهران، بیمارستان میالد، سالن همایش هاي بین المل... 1394آذرماه  27الی  25: زمان و مکان برگزاري
  http://www.iranobesity2015.com: وب سایت

  
   

  ششمین کنگره خانواده و سالمت جنسی -4-7
  

 ارزشمندترین از آن کیان حفظ و است جامعه تاثیرگذار و اصلی ارکان از یکی خانواده* 
 *شود می تلقی اجتماعی و دینی ضرورتهاي ترین اساسی و

 تنها نه آن کیفیت که است زناشوئی روابط بخش ترین مهم از جنسی روابط به توجه
 نیز جامعه سالمت ارتقاء موجب بلکه دهد می قرار تاثیر تحت را خانواده و فرد سالمت

 داراي چندگانه نگاه یک به توجه بدون آن تاثیرات و جنسی صحیح روابط فهم .شود می
 دچار آیندگان براي را راهبردي هاي سیاست تدوین و دبو خواهد فراوانی هاي نقص

 و اي رشته بین نگاهی موضوع این به نسبت بایست می بنابراین .کند می چالش
 دینی، هاي زمینه به توجه و داشت پزشکی و انسانی علوم هاي حوزه در بخصوص
 قرار نظر دقت مورد ها ریزي برنامه در اصل یک عنوان به همواره را اجتماعی فرهنگی،

  .داد
  :محورهاي کنگره

 پزشکی گستره
 زنان و مردان جنسی اختالالت

http://www.iranobesity2015.com
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   جنسی اختالالت فیزیوپاتولوژي
 جنسی اختالالت تشخیص

 جنسی اختالالت درمان
 روانپزشکی و شناسی روان گستره 

 جنسی اختالالت شیوع
 جنسی اختالالت شناسی آسیب

 جنسی اختالالت تشخیص
 جنسی اختالالت درمان

 جنسی اختالالت توانبخشی
 فرهنگی و اجتماعی تربیتی، علوم گستره
 جنسی تربیت و عمومی پرورش و آموزش
 جنسی تربیت و عالی آموزش
 جنسی تربیت و جامعه -خانواده
 جنسی تربیت و رسانه -فرهنگ
 حقوق و فقه گستره

  
  1394دي ماه  4الی  2: زمان برگزاري

  http://congress.iranfaha.org :وب سایت
 
  نخستین نمایشگاه و همایش بین المللی ایمنی ، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی -7- 5

  

گردد که ازآن جمله می توان به  می نمایشگاه با اهداف متنوعی برگزار این همایش و
 :زیر اشاره کرد موارد

میانی کشور در خصوص ضرورت توجه به  آگاهی بخشی اثربخش به مدیران ارشد و
 مخاطرات طبیعی در کشور

 مناسبی جهت ارایه مقاالت وآثارمتخصصین مخاطرات طبیعی درکشور بستر ایجاد
ها در  مناسب جهت تبادل نظر مدیران اجرایی کشور واساتید دانشگاه بستر ایجاد

 بیعی درکشورراستاي کاهش اثرات سوانح ط
 نقاط جهان تجارب دانشمندان سایر و مناسب براي بهره گیري از آثار بستر ایجاد
مناسب براي شرکت هاي دانش بنیان داخلی جهت ارایه دستاوردهاي  بستر ایجاد

  پژوهشی و اختراعات خود در نمایشگاه
 مناسب براي حضور شرکت هاي فعال خارجی در جهت تامین بخشی از بستر ایجاد

 نازهاي تجهیزات مورد استفاده در سوانح طبیعی
. این همایش در محورهاي کالن مرتبط با مدیریت مخاطرات طبیعی برگزار می گردد

 :محورهاي اصلی شامل
 ...)و ریزگردها ، سیل ، خشکسالی ، کویرزایی ، طوفان ( مخاطرات طبیعی با منشا اقلیمی        -
 ...)و  ، رانش زمین ، آتش فشان ، سونامیزلزله ( مخاطرات طبیعی با منشا زمین ساختی        -

http://congress.iranfaha.org
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 تاریخچه مخاطرات طبیعی در ایران       -
 مخاطرات طبیعی و نقش آنها در امنیت ملی       -
 مخاطرات طبیعی و نقش آن در توسعه پایدار       -

 ...)و   GPS  ،GISسنجش از دور ، ا ینترنت ، ( بیعی فن آوري هاي نوین و نقش آنها در مخاطرات ط   -
 روش هاي پیش بینی مخاطرات طبیعی       -
  روش هاي پیشگیري از مخاطرات طبیعی       -

 
  تهران، هتل المپیک...  1394دي ماه  5الی  2: زمان و مکان برگزاري

 
  http://dmexpo.ir/default.aspx :وب سایت

  
  پنجمین سمینار بین المللی سالمت زنان -7- 6

  
بسیاري از عوامل بیولوژي، اجتماعی، فرهنگی،زیست محیطی و اقتصادي وضعیت 

از طرفی زنان نسبت به مردان به دالیل . سالمت زنان را تحت تاثیر قرار می دهد
نیز یائسگی شانس بیشتري براي ابتال  فیزیولوژیک همانند دوران بارداري، شیردهی و

لذا رویکردي مبتنی بر شواهد جهت مدیریت مسائل . به بیماري ها و ناتوانیها دارند
مرتبط با بهداشت باروري، سالمت سالمندي بانوان، کنترل بیماري هاي قابل انتقال و 

ر با تمرکز امسال این سمینا. نیز بیماري هاي غیر قابل انتقال در آنها احساس می شود
جلسه در موضوعات مختلف سرطان  4. ویژه بر روي سرطان در زنان تنظیم شده است

  :وجود دارد
  تغییرات اپیدمیولوژیک سرطان زنان در سطوح ملی و بین المللی- 
  استراتژي هاي چند گانه در تمام سطوح پیشگیري از سرطان زنان- 

  مداخالت در سرطان زنان در سه سطح پیشگیري- 
  هاي زنانیا سالمت معنوي در پیشگیري از سرطان/ نقش حمایت اجتماعی و-  

 1395اردیبهشت ماه  30و  29بنابراین مرکز تحقیقات سیاستگذاري سالمت بران شد که با برگزاري کنفرانسی بین المللی که در تاریخ 
بدین . ت ارزیابی و ارتقاي خدمات پیشگیرانه دست یابدبرگزار می گردد،اساتید و صاحبنظران را گرد هم آورده، به راهکارهایی عملی جه

پنجمین کنفرانس "وسیله از شما دعوت به عمل می آید تا بهترین تحقیقات علمی در حال انجام خود را از طریق ارائه خالصه مقاله با 
   .ت زنان در آینده باشیمبه اشتراك گذاشته تا شاهد پیشرفت عمده اي در زمینه بهداش "بین المللی سالمت زنان در ایران

  شیراز...  1395اردیبهشت  30و  29: زمان و مکان برگزاري
   http://whc2016.sums.ac.ir/fa:وب سایت

  
  

http://dmexpo.ir/default.aspx
http://whc2016.sums.ac.ir/fa
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  شناختیهاي روانقابل توجه برگزار کنندگان سمینارها و همایش - 7-7
 ي الکترونیکی انجمنرساند خبرنامهشناختی میهاي روانعلمی و اجرایی سمینارها و همایش وسیله به اطالع دبیران محترمن 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( خبرنامهل جزئیات سمینار به ایمی wordتصویر پوستر و نیز فایل 

    
  

 بازگشت به صفحه اول
 

  
  

براي انعکاس اخبار  را خود، آمادگی گان 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

دانشگاه شهید  روانشناسی بالینی تخصصی دکتري آموختگاندانش از مصطفی زارعاندکتر  نامهپایان چکیده - 8- 1
   تربیتی و روانشناسی بهشتی، دانشکده علوم

  خبر 
 اردیبهشت در را "ابعاد افسردگی و اضطراب در فرهنگ ایران"عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان مصطفی زارعاندکتر 
 .رساند اتمام به 1394
 دکتر محسن دهقانی آقاي ، جناب)اهنمااتید راس( دکتر شهریار شهیدي، پروفسور فونز وان دي فایفر آقاي جناب توسط ایشان نامهپایان

   .است شده هدایت) مشاور تاداس(
   چکیده
اگرچه موضوع علم روانشناسی همواره دستیابی به ویژگی هاي مشترك گونه انسان بوده است، با این حال الزم است تظاهرات : مقدمه

ادبیات پژوهشی افسردگی و اضطراب در ایران .گیردرفتاري در زمینه فرهنگی خاصی که فرد در آن رشد و تحول یافته مورد مطالعه قرار 
از کمبود مطالعات فرهنگی و قومیتی با موضوع ارزیابی، تشخیص و درمان اختالالت هیجانی رنج می برد و هنوز تحقیق جامعی در این 

ش حاضر با هدف مطالعه ابعاد پژوه. باره که افراد ایرانی، افسردگی و اضطراب را چگونه ادراك و تجربه می کنند صورت نپذیرفته است
 .افسردگی و اضطراب در سه قومیت ترك، فارس وکرد، و با تأکید بر طبقه بندي ابعادي اختالالت هیجانی طراحی و اجرا شد

، و در سه )نفر 35(وکرد ) نفر 36(، فارس )نفر 32(نفر از افراد قومیت هاي ترك  103در قالب یک طرح کیفی مقطعی، تعداد  :روش
مصاحبه نیمه . از طریق شیوه نمونه گیري هدفمند وارد مطالعه شدند)نفر 15(، و متخصص )نفر 44(، افراد عادي )نفر 44(بیمار  گروه

ساختاریافته انفرادي عمیق با موضوع توصیف، گزارش تجربه و ادراك افراد از عالیم و نشانه هاي اختالالت هیجانی، هم ابتالیی افسردگی 
 .وامل سبب شناختی و راهکارهاي درمانی اجرا شد و داده ها از طریق تحلیل محتواي سنتی آنالیز شدندو اضطراب، علل و ع

 اجتناب،: یافته ها نشان داد که مقوله هاي ابعادي مرتبط با اختالالت هیجانی در قومیت هاي ایرانی شامل یازده طبقه اصلی است: نتایج
 هیجان ،)وقوف(  هشیاري معیوب، شناخت معیوب، رفتار سازي، جسمانی تکرار، خصیت،ش سازمان آشفتگی انگیختگی، عملکرد، اختالل
مؤلفه جسمانی سازي همسو با تحقیقات پژوهشی مرتبط با این حوزه، همچنان بیشترین فراوانی را در گزارش . منفی هیجان و مثبت

شناختی افسردگی و اضطراب به صورت چهار مقوله اصلی عالیم از سوي شرکت کننده ها به خود اختصاص داد و ترکیب اصلی عالمت 
دیدگاه غالب در موضوع هم ابتالیی، باور به وجود هسته مشترك در آسیب . جسمانی سازي، هیجان منفی، تکرار و شناخت معیوب بود

آیندهاي روانشناختی و عوامل شرکت کننده ها، علل و عوامل اصلی ابتال به اختالالت هیجانی را در فر. شناسی افسردگی و اضطراب بود
  .اجتماعی محیطی جسته، و عوامل فردي را مهم ترین مقوله در درمان و بهبودي معرفی کردند

 چکیده پایان نامه هاي دکتري - 8

mailto:khabar.ipa@gmail.com
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اگرچه فراوانی گزارش هاي مرتبط با شکایات بدنی در شرکت کننده ها باال بود، با این حال شواهد فعلی از فرضیه :بحث و نتیجه گیري
طراب در افراد ایرانی حمایت نمی کند و احتماالً فرآیندهاي روانشناختی دیگري در گزارش عالیم افسردگی و اض» جسمانی سازيِ«

باال بودن بسامد گزارش هیجان منفی از یک سو، و باور به هم ابتالیی باالي این اختالالت از سوي دیگر، ابعادي . جسمانی درگیر است
دیدگاه سبب شناختی شرکت کننده ها نیز همسو با مطالعات . ان می دهدبودن سازه هاي افسردگی و اضطراب را بیش از پیش نش

فواید نظري و کاربست هاي عملی پژوهش حاضر در چارچوب مطالعات بالینی و . پیشین، از فرضیه روانی اجتماعی حمایت می کند
  .قومیتی در ادامه، مورد بحث قرار گرفته است

  یجانی، اقوام ایرانی، ابعاد فرهنگی، مطالعه کیفیافسردگی، اضطراب، اختالالت ه :هاکلیدواژه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )راه حل ساده 10(رهایی از کمرویی  -1-9 

  آنتونی. مارتین م: مولف
  سامان نونهال : مترجم
  1394، ارجمند: ناشر

  
در زمینۀ اضطراب انجام داده، تحسین همگان را آنتونی به دلیل کارهایی که  :درباره کتاب
ده . او صالحیت آن را دارد که دست خوانندگان را در مسیر غلبه بر کمرویی بگیرد. برانگیخته است

راه حلی که در این کتاب مطرح کرده است، مطمئناً براي کسانی مفید خواهد بود که دلشان 
آنتونی رویکرد گام به . ی را از سرِ خود کم کنندخواهد سایۀ سنگینِ کمرویی و اضطراب اجتماع می

خواندن این اثر براي تمام کسانی که درصدداند تا . گامِ خود را بسیار ساده و روشن شرح داده است
 .این کتاب اثري بسیار مهم و مفید است. شود  رانی فایق آیند، توصیه می بر کمرویی، اضطراب اجتماعی، و ترس از سخن

  
 بازگشت به صفحه اول

  
 هاي مؤثرشدة درماناساس فراموش: درمانیعوامل مشترك در زوج و خانواده -2-9

  لیبو. دیویس، جی ل. اسپرنکل، سین د. داگالس ه: گاننویسند
  رسانهدکتر مجتبی دلیر و فرزانه  :مانمترج
  1394، ارجمند: ناشر

  
  درمانی طی دو دهۀ گذشته تحول پیدا کرده هاي پژوهشی زوج و خانواده بنیان :درباره کتاب

و   هاي پژوهشی اولیه پاسخی به این نیاز بود که ثابت شود رویکردهاي مختلف زوج تالش. است
ها براي اثبات  این روش. کنند شده و علمی استفاده میهاي پژوهش کنترل درمانی از روش خانواده

درمانی یک حیطۀ علمی و مبتنی بر تحقیقات تجربی است، داراي اهمیت  اینکه حوزة خانواده

 هاي جدید تابکمعرفی  -9
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اي پیدا کرده است و مکاتب درمانی، عوامل  درمانی بنیادهاي تحقیقی غنی و گسترده خانواده در واقع طی دو دهۀ گذشته . هستند
  .هاي خوب است اند که به قول لوبورسکی و همکارانش مشخصۀ همۀ درمان ارائه کردهمشترکی را 

فصل دوم نگاه . دهد هاي آنها را مورد بحث قرار می پردازد و ویژگی می) الگوي قدیمی و جدید(فصل اول کتاب به مقایسۀ دو الگوي تغییر 
در . شود درمانی تأکید می شترك منحصر به فرد در زوج و خانوادهمختصري به تاریخچۀ عوامل مشترك دارد و در فصل سوم بر عوامل م

فصل پنجم، دیدگاه متعادل عوامل . گیرد فصل چهارم عوامل مشترك وسیع و محدود به همراه شواهد پژوهشی آنها مورد بررسی قرار می
هاي  بخش کتاب است که حاوي مثال ترین کاربردي 9تا  6فصول . کند مشترك را که بحث اصلی کتاب بر آن متمرکز است مطرح می

دهد؛ در این فصل همچنین مراحل  را شرح می» درمانگر«و » مراجع«فصل ششم، عوامل مشترك کلیدي . باشدبالینی بسیاري می
فصل هفتم، بر اهمیت اتحاد درمانی و . شود مطرح می) 2002(و مصاحبه انگیزشی میلر و رولنیکز ) 1999(فرانظري تغییر پروچاسکا 

در فصل هشتم عوامل مشترك ارتباطیِ منحصر به فرد براي قطع کردن . هاي منحصر به فرد آن در زوج و خانواده متمرکز است جنبه
روابط (سازد مداخالت سه الگوي به ظاهر ناهمخوان  آنچه این فصل را جذاب می. شود هاي ارتباطی بدکارکرد مطرح می چرخه/ الگوها

فصل نهم، از . کند هاي بدکارکرد یک زوجِ درمانجو را قطع می هاي مشابهی چرخه است که به روش) مدار لح مدار، و راهشیء، هیجان
به موارد مخالف با عوامل مشترك  فصل دهم، . کند گیري می الگوي تغییر نتیجه -شده در فصول اخیر به وسیله ارائه یک فرامطالب مطرح

کند و بر لزوم  یازدهم، تلویحاتی را براي ناظران درمان، در درمان ارتباطی مطرح می فصل. ها اختصاص دارد و پاسخ به این مخالفت
هاي  و در نهایت فصل دوازدهم، توصیه. کند پذیر براي هماهنگی با انواع مختلف مراجعین تأکید می یادگیري الگوهاي متعدد و انعطاف

کتاب با دو ضمیمه به . کند ها و مطالب کتاب حاضر پیشنهاد می اساس ایدهناظران درمان و پژوهشگران بر   اي براي رواندرمانگران، ویژه
شامل فهرست نظارت بر عوامل مشترك بوده و حاوي سؤاالت خودسنجی درمانگر براي ارزیابی پیشرفت » الف«ضمیمۀ . رسدپایان می
  .یرد که به مراجع اختصاص داردگنیز ابزارهایی براي ارزیابی پیشرفت درمان را دربرمی» ب«ضمیمۀ . باشد درمان می

هاي  در ساعات بیشماري که صرف یادگیري درمان، شرکت در کارگاه: شویم در آخر چند نکته را دربارة درمان، مراجع و درمانگر یادآور می
کنیم آنچه  این اشتباه است که فرض. شود پیام ضمنی این است که درمانگر مسئول موفقیت یا شکست درمان است آموزشی، و غیره می
شود تنها بخشی از موفقیت نتایج را  درمانی که توسط درمانگران باتجربه ارائه می. دهد مهمترین عنصر درمان است که درمانگر انجام می

مراجعین اغلب . شوند ها محسوب می تر، مراجعین هستند که عامل مشترك موفقیت یا شکست درمان کند، بخش مهمتر و اصلی تأمین می
کنند به چه چیزي توجه شود و چگونه این کار  دهیم، این مراجعین هستند که انتخاب می ر از چیزي هستند که ما به آنها نسبت میت توانا

هاي حمایتی و  کند و درمانگران به عنوان نظام هاي سالم زندگی مراجع را تسهیل می درمان، به طور طبیعی بهبود جنبه. صورت گیرد
تواند به خوبی رواندرمانی را توصیف کند، چرا که درمان نتیجۀ  و در نهایت، هیچ کتاب راهنمایی نمی. کنند ل میدهندگان خدمات عم ارائه

  .همکاري منحصر به فرد مراجع و درمانگر است
    

  تربیت آزادي تفکر علمی - 9- 3
 دکتر محمود صناعی: نویسنده

  1394، ارجمند: ناشر
  پزشکی شناسی و روان تاریخ روان: موضوع

 
  :درباره کتاب

هاست که چهره در سخن گفتن درباره شخصیتی که حدود پنجاه سال پیش استاد من بوده و سال
غرورآفرین است، چون من این اقبال . انگیز استخاك کشیده است، هم غرورآفرین هم تاسفنقاب 

بنشینیم و رساله دوره  حمود صناعینظري چون دکتر مهاي استاد صاحبرا داشتم که در کالس
، من دانشجوي 1347و 1343هاي سال. کارشناسی خود را نیز با راهنمایی و زیر نظر او بنویسیم



139139139444   پاییزپاییزپاییز: : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن روا   سی و سومینسی و سومینسی و سومین  

 
 

25 
 

عالقه و گرایش به تغییر، در . اي از دوره نوعی بازیابی، باز اندیشی و بازآفرینی فرهنگی و علمیبرهه: دردانشگاه تهران بودم شناسیروان
ها دریافتی از این نوع انگیزه. گیري و اثرگذاري بودهاي مختلف سیاسی، فکري و اجتماعی، با ساز و کارهاي گوناگون، در حال شکلعرصه

هنوز . اي نبود که رویداد جالبی در عرصه تفکر و هنر اتفاق نیوفتدهفته.فضاي دانشگاهی و روشنفکري نیز متبلور شده بودها در و گرایش
هاي شیرین مهدي نشینی سخنان دکترمحسن هشترودي، دقت کالم نادر نادرپور در شعرخوانی، طنین صداي احمد شاملو و زمزمهدل

  .را در کالس درس حمود صناعیه استحکام ، ظرافت و گیرایی بیان دکتر ماخوان ثالث را به یاد دارم، و البت
اله قاسم زادهدکترحبیب   

      
حمود صناعی ازجملۀ معدود دانشمندان ایرانی بود که عالوه بر آشنایی با چند رشته از علوم جدید و تخصص در پسیکو آنالیز، با زبان و م

کافی داشت، به ایران و فرهنگ و هنر ایران و آثار درخشان ادبی و عرفانی و فلسفی ایران ادب فارسی و گذشتۀ ایران و اسالم آشنایی 
هاي تحقیقیِ  وي در کنار موضوع. سرود نوشت و گهگاه از سر تفنّن شعري می ورزید، نثر فارسی را روان و دلنشین می صمیمانه عشق می

ها و گفتن دردها بسنده  گونه موارد، تنها به برشمردن کاستی ر اینعلمی و ادبی، هرگز از مسایل و مشکالت وطنش غافل نبود و د
هاي معتبر ادبی و تحقیقیِ ایران منتشر  پرداخت و آنها را در مجله هاي درمان نیز می کرد، بلکه از سر دلسوزي و بصیرت به ارائۀ راه نمی
  .شدند تماعی و سیاسی او آشنا میساخت، و از همین طریق بود که خوانندگان مقاالتش با آراي تربیتی، اج می

  جالل متینیدکتر 
  

هاي مختلف چرخد و این اندیشه در آثار او مدام به شیوهاگر این سخن را بپذیریم که آثار یک نویسنده، حول محور چند اندیشه می
هاي در حوزه حمود صناعیم. فتبه این محورهاي فکري دست یا حمود صناعیها و آثار مشود، شاید بتوان با مطالعه مقالهنمایان می

هاي مختلف آزموده است و دست به هاي او تربیت است، اما این محور را در زمینهاگر چه محور مقاله. مختلف دست به نوشتن زده است
ن نکته خالی از البته ذکر ای. برویم حمود صناعیدر این نوشتار سعی شده است با نگاه یادگیري و آموختن به سراغ آثار م. قلم برده است

  .قابل نقد است حمود صناعیهاي ممطمئناً برخی از اندیشه. پرستی نیستسازي و قهرمانفایده نیست که هدف این نوشتار، قهرمان
  دکتر حسن حمیدپور 

  
  

  هاي شناختی رفتاريمقدمه اي بر نسل سوم درمان -4-9
 دکتر ابوالفضل محمدي و همکاران : گاننویسند

  1394، پاییز ارجمند: ناشر
  

  :درباره کتاب
هاي مبتنی بر رویکردهاي درمانیی در روانتوجه قابلهاي اخیر شاهد پیشرفت قرن میندر طی 
 هاي درمانیهاي اخیر رفتاردرمانی شناختی به رویکردها و سبکدر سال. ایمرفتاري بوده-شناختی

شده  دییتأها و مشکالت روانی شود که اثربخشی آن براي طیف وسیعی از اختاللمتنوعی اطالق می
نسل "اي است بر رویکردهاي نوین در رفتاردرمانی شناختی که با عنوان کتاب حاضر مقدمه. است
  .شوندمیي شناختی و رفتاري شناختهها درمان"موج سوم"یا  "سوم

اصول و مفاهیم اصلی، راهبردهاي درمانی، . هاي نسل سوم اختصاص دارددرمان نیتر شده شناختهعرفی فصل به م 10کتاب حاضر در 
- فعال، پذیرشو تعهدبر  درمانمبتنی، آگاهیدرمانی مبتنی بر ذهنشناخت، ي مبتنی بر پذیرشها یرفتاردرمانساختار درمان و اثربخشی 

و  درمان فراتشخیصی، رفتاردرمانی دیالکتیکی، یدرمانفراشناخت، انی رفتاري تلفیقیدرمزوج، درمانمبتنی بر تحلیل تابعی، سازیرفتاري
  .شده است ارائهدر این کتاب  درمان مبتنی بر تنظیم هیجانی
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. توسط تعدادي از همکاران جوان نسل چهارمِ روانشناسیِ ایران نگاشته شده است "رفتاري-هاي شناختیاي بر نسل سوم درمانمقدمه"
شاید این اثر . رفتاري تخصص دارند-هاي شناختیکتاب محصول کار گروهی تعدادي از روانشناسان بالینی است که در حوزه درماناین 

 .شودنخستین کار گروهی در نوع خودباشد که به عالقمندان این حوزه تقدیم می
  
  

  

 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 ارادر انجمن روانبراي عضویت مندان  عالقهاهدافمان یاري دهند؛ لذا خواهشمند است ابتدا 

پرداخت حق فیش اصل کارت دانشجویی یا مدرك تحصیلی ـ  کپیـ  کپی صفحه اول شناسنامهـ  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 
  .را پست نموده یا به دفتر انجمن مراجعه فرماییدمدرك تحصیلی 

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

 شامل ،عضویت در انجمن ازاتیامت ریعالوه بر سا، 1386از 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

 روانالمللی ي بین مجله، »روانشناسی معاصر« ي چنین اعضاي پیوسته مجلههم. اند عضویت خود را پرداخت و یا تمدید عضویت نموده
اختیار آنها قرار  از این پس اعضاي انجمن با رمز عبوري که در .دریافت خواهند نمود الکترونیکیصورت بهشناسی 
صورت الکترونیکی، انجمن روانشناسی ایران به »شناسی المللی روان بین« و »روانشناسی معاصر«به مجالت  گرفت،  خواهد

  .دسترسی خواهند داشت
   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  روانی مقیم خارج از کشور براي عضویت در انجمن ي رو به تزاید دانشجویان و استادان ایرانمند 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

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

 شرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان شناسی ایران -10
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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 وسیلهشناختی پیدا کرده است و به رسانی رویدادهاي روان اطالع

توانید با اظهارنظر در خصوص محتواي خبرنامه، از  و دانشجوي عزیز می قدر گرانشما همکار گرامی، استاد . است کشورمان تبدیل شده
را در اختیار دارید در به اشتراك گذاشتن  ها آنی که ایمیل شناسانطریق 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
  .تشکر به عمل خواهد آمدهمچنین از عزیزانی که به هر طریقی با خبرنامه همکاري داشته باشند با ذکر نام 

 
 

  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 

  یعنیایران  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............... ..................................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 بانک  0102699310002حساب سپهر ) 1911کد (بانک صادرات شعبه مقدس اردبیلی

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

  ایران روانشناسینشانی انجمن 
 1968656336، کدپستی  4، واحد 20پالك نرسیده به خیابان آفریقا، تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، 

  ٨٨٨٧١٦٣٧: فکس         ٢٢١٨٠١٥٠ - ٨٨٧٨٥٢٦٦: فنتل  
  www.iranpa.org:وب سایت انجمن

  iranpa@iranpa.org:  آدرس پست الکترونیک
  .)از دریافت وجه نقد جهت حق عضویت معذوریم(

 

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

