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هایی در برخی از این انجمن در حال حاضر شعب و نمایندگی. استهاي برجسته انجمن روانشناسی ایران گستردگی آن یکی از ویژگی
گزارشی از  و کرمانشاه هاي گیالن و اصفهاندر این بین شعبه. استانهاي کشور دارد که مشغول خدمات رسانی به اعضاي محترم هستند

هاي تخصصی نیز از بین گروه. کنیدرا مالحظه می اند که در این شماره از خبرنامه آنهافعالیتهاي سه ماهه خود را به انجمن ارسال کرده
در این  هاو گزارشی از فعالیتهاي این گروه نداقدامات موثري انجام داده او روانشناسی دین و معنویت گروه تخصصی روانشناسی ورزش 

هاي یدواریم در آینده شعب و گروهما ام. هاي مفیدي داشته استشاخه دانشجویی نیز چون همیشه فعال بوده و فعالیت. شماره آمده است
 .تخصصی انجمن بیش از پیش فعال باشند و سهم بیشتري در پیگیري اهداف انجمن داشته باشند

- ها در سخن نخست به این جهت است که هیات مدیره انجمن در نظر دارد در سه ماهه آخر سال، انتخابات شعبهپرداختن به این شعبه
براي این . ما بر آنیم تا امکان مشارکت تعداد بیشتري از همکاران خود را جلب کنیم. متقاضی برگزار نمایدهاي هاي انجمن را در استان

منظور از تمامی اعضاي محترم انجمن روانشناسی ایران درخواست می شود تا در صورت تمایل و بر اساس آیین نامه شعبه هاي انجمن 
  .هاي مورد نظر خود اقدام نمایندانبراي تاسیس یا برگزاري انتخابات مجدد در است

اندیشی و مشارکت اعضاي محترم در زمینه مجمع عمومی انجمن نیز که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد فرصت مناسبی براي هم
جمع حضور شود در این مبنابراین، از تمامی اعضاي محترم انجمن درخواست می. هاي تخصصی فراهم خواهد کردهاي گروهارتقاي فعالیت

هاي کشور میسر شود و گروههاي تخصصی ما امیدواریم دسترسی به انجمن روانشناسی ایران در همه استان. فراگیر داشته باشند
  .هاي تخصصی بیش از پیش ادامه دهندفعالیتهاي موثر علمی خود را در حوزه

  
  
  
  
  

 
 بازگشت به صفحه اول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سخن نخست -1



139139139444   زمستانزمستانزمستان: : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و چهارمین سی و چهارمین سی و چهارمین   

 
 

3 
 

 
 

  1394در سال ایران  شناسیانجمن روان زمستان هاي آموزشی کارگاه -2- 1
هر  بهاي. شود که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسی ایرانانجمن روان زمستانهاي 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  ،و عضو انجمن باشندچنانچه افرادي دانشجو 

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

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

  

 
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

سه شنبه ، چهارشنبه 
 و

 پنجشنبه
دي  3و  2و 1  

 روان شناسی
 
 

 دکتري
دکتر منصوره 

السادات 
 صادقی

مشاوره پیش از ازدواج همراه با 
تفسیر آزمون ها و ترسیم نیمرخ 

  زوجین

"  
 جمعه 

دي 18  
 روان شناسی

دکتر خسرو  دکتري مشاوره
 حمزه

روانشناسی کاربردي در ورزش 
  )1(قهرمانی

"  

  
 سه شنبه

 و
 چهارشنبه

  23و  22
 دي
 

بالینیروانشناسی   
 

 دکتري
 

دکتر الدن 
 فتی

  فنون تنظیم هیجان
  در درمان شناختی رفتاري

"  
 جمعه 

  دي 24

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

دکتر الدن 
 فتی

درمان شناختی رفتاري اضطراب 
  فراگیر

  هاي آموزشی انجمن روانشناسی ایرانکارگاه -2
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 فارغ التحصیل
کارشناسی روانشناسی و 

  مشاوره به باال

 
 چهارشنبه
 و پنجشنبه

بهمن 1دي و  30  
 
 

عمومی/بالینی  دکتري 

 
 

دکتر شیوا 
دولت آبادي 

و دکتر 
فرنگیس 
 کاظمی

  دي آر. ام. آموزش تکنیک اي
حرکات چشم، حساسیت زدایی و (

  )بازپردازش اطالعات

"  

 چهارشنبه،
 و پنجشنبه

7  ،8  
 بهمن

 دکتري روانشناسی 

 
دکتر پروانه 
 محمدخانی

 
درمان شناختی حضور ذهن براي 

 افسردگی

"  

 چهارشنبه
  و

  پنجشنبه
15و  14  

 بهمن
 

 روانشناسی بالینی
 

 دکتري
 

 
 

دکتر کارینه 
 طهماسیان

  فرزند پروري 
مدیریت رفتاري والدین در ( 

  )مشکالت برون سازي کودکان 

"  
 جمعه  

بهمن 16  

 روانشناسی 
 سالمت

 
 دکتري

 
دکتر هومن 

 نامور

آموزش نحوه (نویسی پروپوزال 
  استخراج مقاله از

  )نامه پایان 

مطالعه جلد اول کتاب 
طرحواره درمانی و 
کتاب زندانیان باور 

  الزامی است

چهارشنبه ، پنجشنبه 
و جمعه   

بهمن 23و  22،  21  
 
 
 

دکتر حسن  دکتري روانشناسی بالینی
 حمیدپور

 طرحواره درمانی
  

 فارغ التحصیل
کارشناسی روانشناسی و 

  مشاوره به باال

 چهارشنبه و
 پنجشنبه

بهمن 29و  28  
 دکتري روان شناسی

دکتر منصوره 
السادات 
 صادقی

زوج درمانی براساس غنی سازي  
  2روابط همسران 

مرزبندي و تعامل  -حل تعارض( 
  )مناسب با خانواده خود و همسر

"  
 جمعه

بهمن 30 دکتر نهاله  دکتري روان شناسی 
 مشتاق

آسیب شناسى روانى از دیدگاه 
  تحلیلى

"  
 چهارشنبه

اسفند 5 شناسیروان   دکتر عصمت  دکتري 
 دانش

  
 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

(ACT)  
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 بازگشت به صفحه اول

  
  
  
  

انجمن روانشناسی  هاي تخصصیهاي و انتخابات گروههیات مدیرهانتخابات شوراي ادوار  مجمع عمومی ساالنه، -3- 1
  ایران

اسفندماه در حسینیه  6، روز مجمع عمومی عادي ساالنه انجمن روانشناسی ایران رساند،به اطالع اعضاي محترم پیوسته انجمن می
مطابق روال، ارایه گزارش اقدامات و ب . شودمیرداماد، برگزار میواقع در خیابان شریعتی، نرسیده به ) سالن کتابخانه عمومی(ارشاد 

 .باشدهاي مجمع میهاي انجمن توسط ریاست محترم انجمن از جمله برنامهرنامه

هاي قبلی، به عنوان مجمع اعضاي هیات مدیره هاي انجمن گرد هم آمده در تداوم مجمع، به طور همزمان، اعضاي محترم هیات مدیره   
با حضور اعضاي انجمن  انتخابات گروه هاي تخصصی انجمنهمچنان . برگزار خواهد شد  انتخابات شوراي ادوار هیات مدیره و

اطالعات تکمیلی . هاي تخصصی جدیدي تشکیل خواهند شدهاي تخصصی موجود تجدید حیات یافته و گروهطی آن گروه  برگزار شده و
  .رسانی خواهد شدن اطالعدر این خصوص متعاقبا از طریق سایت انجم

  
  
  
  
  
  

  

"  
 پنجشنبه

اسفند 6   
دکتر عصمت  دکتري روان شناسی

 دانش

  
  زوج درمانی 

  (EFT) ان مدارجهی
Emotionally Focused 

Couple therapy  
  

"  

جمعه شنبه، 
 چهارشنبه،
 و پنجشنبه

7  ،8  
اسفند  20و  19  

 روانشناسی بالینی
 

 دکتري
 

دکتر کارینه 
 طهماسیان

هاي زندگی به آموزش مهارت
  کودکان

"  

 
 چهارشنبه
 و پنجشنبه

اسفند 13و  12  

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري

 
 دکتر شیوا 
 دولت آبادي

  بی وفایی  
  در زناشویی

 خبر ویژه -3
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  گرامیداشت سرکار خانم دکتر مهرناز شهرآراي -4- 1
با کمال مسرت خوشحالیم به اطالع برسانیم دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی، در تداوم بزرگداشت مقام شامخ استادان ارجمند، 

مراسم گرامیداشتی براي سرکار خانم دکتر مهرناز شهرآراي، استاد محترم بازنشسته این دانشگاه در ، 15ساعت بهمن ماه،  28  روز
انجمن روانشناسی ایران، با کمال افتخار در این مراسم . کندبرگزار می) تربیت معلم سابق(شهریور دانشگاه خوارزمی  17محل سالن 

خویش را در اداي احترام به این استاد ارجمند که در رشته روانشناسی با پرواندن شاگردانی برجسته، مشارکت خواهد نمود و سهم 
نوشتن مقاالت و تالیف و ترجمه کتابهاي ارزنده و در انجمن روانشناسی ایران با حضور در هیات مدیره نقش آفرینی کرده اند، ایفا خواهد 

 .نمود
 
  معرفی و فراخوان همکاري: مشاوره انجمن روان شناسی ایرانمرکز خدمات روان شناسی و  -2-4

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

  0938-3174949و    88871639
  
  

  فراخوان همکاري
شناسی و مشاوره شناسی بالینی و مشاوره که داراي پروانه از سازمان نظام رواناز دارندگان مدرك دکتري تخصصی روان

شود فرم زیر هستند و تمایل به همکاري با مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره انجمن روانشناسی ایران دارند درخواست می
  . به این مرکز ارسال بفرمایند  iranpa.ir@gmail.comیا ایمیل 88871637تکمیل و از طریق فکسرا 

شناسی و مشاوره فرمایند، مرکز خدمات روانبابت تکمیل و ارسال فرم تقبل می گرامی با قدردانی از زحمتی که همکاران
ن ساعات و روزهایی که همکاران گرامی پیشنهاد     شناسی ایران با توجه به امکانات خود و با درنظر گرفتانجمن روان

  .مند خواهد شدفرمایند درحد امکان از خدمات ارزشمند آنان بهرهمی
 

  :سال تولد  : نام و نام خانوادگی
  :شماره تلفن همراه  :شماره تلفن ثابت
  :پست الکترونیک

  محل اخذ  سال اخذ  گرایش/رشته   تحصیالت
        کارشناسی

        ارشدکارشناسی 
        دکتري

  

 شناسی ایرانهاي انجمن رواناخبار و اطالعیه - 4
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 : ........................................... سال اخذ پروانه: ................................ شناسی و مشاورهشماره پروانه نظام روان - 1
 :شناسی و مشاوره انجمن همکاري بفرماییدروزها و ساعاتی را که مایلید با مرکز روان -2
 :دهید در مورد آنها ارایه خدمات بفرماییدنوع مشکالتی که ترجیح می -3
 ....):کودك، نوجوان، بزرگسال، سالمند، زوج، خانواده و (دهید چه نوع مراجعانی را ترجیح می -4
 :ذکر فرمایید فرماییدرویکردي را که در مداخالت درمانی بیشتر مورد توجه شماست  و معموالً اجرا می -5
 یا درمان گروهی را یا هر دو نوع درمان مورد نظر شما هستند؟ دهیدآیا درمان انفرادي را ترجیح می - 6
 براي کار بالینی خود به چه ابزارهایی نیاز دارید؟  -7
 آیا  این ابزارها را در اختیار دارید یا ضروري است که انجمن تهیه کند؟  -8

  
 بازگشت به صفحه اول
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  دانشگاه ها یعلم اتیمحترم ه ياعضا يدر ارتقا یعلم ينقش مشارکت در انجمن ها - 4- 3
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  تفاهم نامه همکاري مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و انجمن علمی روانشناسی ایران -4-4
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   حساب هدایا - 4- 5
-مدیره انجمن روان بازکردن حساب هدایا را به هیأت 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

هداي مبلغی در جهت هدفی فرهنگی آوري هدایاي اعضاي انجمن و هر خیر دیگري است که قصد اهدف 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

ري براي آوري شده در این حساب به هیچ وجه براي امور روزمره انجمن هزینه نخواهد شد و در درجه اول حرفاً براي خرید دفتجمع
  . انجمن محفوظ خواهد ماند

کمیته اجرایی شوراي ادوار رجاء واثق دارد که بقیه اعضاي شوراي ادوار و نیز اعضاي هیأت مدیره انجمن پیشقدم خواهند شد و 
ه در بسیاري از مسلماً مشارکت دیگر خیران ک. 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 نحوه پرداخت آن کامالً به نظر خی

  . رسد نیکو و موجب سپاسگزاري استسد و به هر نحو که از دوست میرهرچه 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
  . اي از آن خود شودنه و کاشانهبه امید روزي که انجمن به همت شما خیران گرامی و هدیه کنندگان عزیز، صاحب خا

  اندکی صبر سحر نزدیک است 
  . نشانی این حساب مبارك به شرح زیر است

  شناسی ایران به نام انجمن روان 6274121940003197کارت بانک اقتصادنوین، به شماره 
 بازگشت به صفحه اول

  

  مجله جدید انجمن روان شناسی ایران شناسی، فراخوان مقاله براي نشریه دانش روان -4- 6
اي علمی ـ ترویجی است که به منظور ارتباط دانش علمی و فنی پژوهشگران با جامعه، سهولت   مجله، »شناسی دانش روان«دوماهنامه 

از دیـدگاه   شناسـی  شناسـی و تحلیـل موضـوعات روان    هـاي مختلـف روان   هـاي عمـده در زمینـه    مبادله علمی بین آنها، معرفـی پیشـرفت  
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     ... )مثل رقابت در کنکور، رانندگی، شهرنشینی، تورم و (هاي اجتماعی  می پدیدهکتاب و تحلیل عل

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
  سندگانراهنماي نوی

  :به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوري و چاپ مقاالت خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید
  .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 ( 4Aمقاالت روي کاغذ  ·
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  .نازك تهیه شود Times 11 و مقاالت انگلیسی با قلم 13نازك Bzar مقاالت فارسی با قلم . باشد singleصورت 
نتـایج و فهرسـت    –خالصه  –اشکال  –با در نظرگرفتن محل جداول (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 (جداول و نمودارهاي مقاله حتما اصل بوده و با کیفیت مطلوب باشد  اشکال،  ·

  :ساختار مقاله شامل عناصر زیر است
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(سی و وازگان کلیدي ، چکیده فار(Email)پست الکترونیک 
  . ها در یک پاراگراف باشد گیري و توصیه ، نتیجه)در صورت وجود(، روش تحقیق )زمینه(بوده و شامل مقدمه 
  . هاي مشخص شده در سایت نشریه همخوانی داشته باشد به بعد بر اساس نوع مقاله، بایستی با فرمت صفحه دوم

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

  . قاله ذکر شودمنابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان م: 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 ) 50ص  ،1371براهنی، : (به عنوان نمونه

  : ، منابع، به ترتیب الفبائی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورد شوددر 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

  . اپ، محل انتشار، ناشر ، نوبت چ)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

  . ، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره  صفحات مقاله)با قلم ایتالیک(، عنوان مجله )داخل گیومه(
ون و مطالب اسـتنتاج شـده از منـابع و ماخـذ، بـا حـروف نـازك و اسـتفاده از         نقل به مضم -مستقیم و غیر مستقیم  -ها  نقل قول ·

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

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

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

  

 بازگشت به صفحه اول

mailto:daneshavaran@gmail.com


139139139444   زمستانزمستانزمستان: : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و چهارمین سی و چهارمین سی و چهارمین   

 
 

14 
 

   آخرین اخبار :ایران شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه -7-4
          

  تلفن  ایمیل  آدرس  شعبه

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

  اصفهان

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

  ابوالقاسم نوري

iranpa.isfahan@gmail.com  03136683107 

  کرمانشاه
 
 
 

، بهمن 22سه راه ، بلوار شهید بهشتی
آزاد اسالمی واحد دانشگاه ، 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 پاییزگزارش عملکرد سه ماهه  ·
 

o برگزاري جلسات مدون شوراي اصلی و علی البدل انجمن روانشناسی گیالن جهت بررسی و تسهیل امورات محوله. 
o  رسانی و ارائه مدارك عضویت به انجمن روانشناسی ایران جهت صدور کارت عضویتاطالع.  
o  هاي گیالن، پیام نور و علوم تحقیقات رشت، جهت بررسی موانع جلسه با اساتید و دانشجویان دانشگاه 3برگزاري

 .موجود در انجام امورات علمی پژوهشی در سطح استان گیالن
o  هاي تخصصی انجمن روانشناسی بررسی چگونگی شناسایی، تشکیل و ارزیابی گروهجلسات ویژه جهت  2برگزاري

 .هاي انجمن روانشناسی ایرانهاي روانشناسی بر اساس آیین نامه و برنامهگیالن جهت ارتقاء فعالیت
o ویژه عامه مردم(هاي زندگی در سطح خانواده ها برنامه ریزي و ثبت نام کالس آموزشی مهارت.( 
o جلسه آموزشی توسط اعضاي انجمن  4ها ، طی در سطح استان براي خانواده مهارتهاي زندگی ارگاهکبرگزاري

 .معلم استان گیالن تربیت شگاه روانشناسی گیالن در سالندان
 

 
 1394شناسی ایران شعبه اصفهان در سال گزارش عملکرد سه ماهه پاییز انجمن روان ·

o  فعالیت هاي جسمانی و نقش آن در اختالالت "دانشگاه بازل سوئیس با عنوان برگزاري سخنرانی دکتر سرج برند از
  در تاریخ "روانی

o  15  مهرماه، در محل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان با همکاري قطب علمی روانشناسی معنویت
  .و شادي دانشگاه اصفهان

o مهرماه در محل دانشگاه آزاد  30و  23ي پنج شنبه برگزاري کارگاه بازي درمانی دور دوم، در تاریخ ها
  ).خوراسگان(اصفهان

o  توسط سرکار خانم دکتر شیرین تبعه امامی 94مهرماه  9برگزاري کارگاه تربیت جنسی کودکان، در تاریخ.  

mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:iranpa.isfahan@gmail.com
mailto:anjomanravanshenasi2013@gmail.com
mailto:gilanpa.br@gmail.com
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o پی گیري صدور گواهی شرکت کنندگان در کارگاه هاي برگزار شده توسط انجمن. 

o عضویت در انجمن  متقاضیثبت نام از اعضاي جدید هاي برگزار شده و ارگاهتحویل کارت هاي اعضاء وگواهی ک
  .شعبه استان اصفهان ایران روانشناسی

o و طراحی برنامه سخنرانی ها و کارگاه ) شعبه استان اصفهان(برگزاري جلسات هیئت اجرایی انجمن روانشناسی ایران
و دعوت از  انجمن روانشناسی شعبه استان اصفهان هاي آموزشی بر اساس کارگاه هاي درخواست شده توسط اعضاي

  اساتید مجرب جهت برگزاري کارگاه ها
o  توسط دکتر آرش رمضانی فوق  94آذر ماه  13و  12برگزاري کارگاه درمان اختالالت جنسی مقدماتی در تاریخ هاي

  .تخصص سکس تراپی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
o با همکاري انجمن علمی دانشجوئی روانشناسی و معاونت  94آذر  1اسی در تاریخ برگزاري اولین همایش روانشن

  .در تاالر بین المللی امیرکبیر دانشگاه آزاد اصفهان)خوراسگان(دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اصفهان
o هیئت توسط جناب آقاي دکتر کریم عسگري، عضو  "شیمی عشق"هماهنگی جهت برگزاري سخنرانی علمی با عنوان

 .علمی دانشگاه اصفهان و دانشیار نوروسایکولوژي

 بازگشت به صفحه اول
  

 1394شناسی ایران شعبه کرمانشاه در سال گزارش عملکرد سه ماهه پاییز انجمن روان ·
o پژوهشی به زبان فارسی دکتر کیوان کاکابرایی-برگزاري کارگاه تدوین مقاله علمی  
o  کارگاه براي دانشجویان دکتري دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه توسط دکتر کیوان کاکابرایی با موضوعیت برگزاري

  تدوین مقاله علمی پژوهشی به زبان فارسی
o  دکتر کاکابرایی) رویکرد حل مسئله(برگزاري کارگاه تربیت کودك اندیشمند 

o برگزاري کارگاه زوج درمانی رفتاري دکتر عارفی  
o اه شخصیت شناسی دکتر افشاري نیابرگزاري کارگ  
o  عضو گیري براي انجمن روانشناسی ایران  
o برگزاري سخنرانی دکتر کاکابرایی با موضوعیت گستره تحول روانشناسی مرضی  
o برگزاري سخنرانی دکتر عارفی با موضوعیت تفاوتها و شباهت هاي شخصیتی در ازدواج هاي موفق  
o ت ازدواج موفقبرگزاري سخنرانی دکتر امیري با موضوعی  
o  برگزاري سخنرانی دکتر افشاري نیا با موضوعیت روابط عاطفی موثر  
o برگزاري سخنرانی دکتر بستان با موضوعیت آشنایی با نوروفیدبک و کاربردهاي درمانی آن  
o  5و دي اس ام 4برگزاري سخنرانی دکتر حسینی با موضوعیت اختالفات مابین دي اس ام  

    
 بازگشت به صفحه اول
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  1394 پاییزایران در سه ماهه  شناسیرواني تخصصی انجمن ها گروههاي گزارش فعالیت -8-4
  الدن فتیدکتر     

  ایران شناسیروانهاي تخصصی انجمن مسئول گروه    

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

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

 شناسی ورزشتخصصی روان گروه ·

هاي مستمر اعضاي کمیسیون روانشناسی ورزشی انجمن روانشناسی ایران و همچنین باعث مباهات و خرسندي است که با تالش
این . کمیسیون روانشناسی ورزشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، تشکیالتی اجرایی در وزارت ورزش و جوانان پایه گذاري گردید

و مساعدت وزیر محترم ورزش تحت عنوان انجمن روانشناسی ورزش آغاز به فعالیت نموده است و هدف آن  تشکیالت جدید با حمایت
سامان دادن به ارائه خدمات روانشناسی ورزش به فدراسیون ها و تیم هاي ملی ، همچنین یکسان نمودن کیفیتهاي علمی و تجربی روان 

در بدو تأسیس این انجمن جناب آقاي دکتر محمد . ا ارائه خدمات داشته باشند شناسان ورزشی است که می خواهند به این فدراسیون ه
خسرو حمزه نیز به  کاظم واعظ موسوي با حکم وزیر محترم ورزش به سمت ریاست این انجمن انتخاب شدند و همچنین آقاي دکتر

  .عنوان نایب رئیس مشغول به فعالیت خواهند بود 
همه همکاران و سازمانهاي مرتبط ، این انجمن در وزارت ورزش به خوبی وظایف محوله را اجرا نموده و امید است با حمایت و همکاري    

  .به احیاي نقش و جایگاه روانشناسان ورزشی درمقوله ورزش کمک نماید و درآینده نزدیک به فدراسیون روانشناسی ورزش مبدل گردد
  

 :1394سال  یزپایگروه تخصصی روان شناسی ورزش در سه ماهه  گزارش
o هـا جهـت تشـکیل کمیسـیون     گیري در خصـوص درخواسـت بعضـی از فدراسـیون    برگزاري جلسه با محوریت تصمیم

 .روانشناسی ورزشی براي آنها و همچنین نحوه شروع کار انجمن روانشناسی

o برگزاري سه جلسه ماهانه گروه تخصصی که گزارش آنها پیش از این تقدیم شده است.  
o روانشناسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک به ریاست جناب آقاي دکتر واعظ موسوي راه اندازي مرکز.  
o    شرکت در جلسه رؤساي فدراسیون ها جهت معرفی انجمن روانشناسی و اعالم آمادگی ارائه خدمات تخصصی بـه آنهـا

 . از طرف این انجمن

o ترم وزارت ورزش و جوانانشرکت در مراسم رسمی تشکیل انجمن روانشناسی ورزشی با حضور وزیر مح. 
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 دین و معنویت  روانشناسی تخصصی گروه ·

o  ؛ جناب آقاي دکتر رمضانی )رئیس انستیتو روانپزشکی تهران(در تاریخ دوم دي ماه با حضور جناب آقاي دکتر بوالهري
تخصصی دین و  به عنوان رئیس گروه(؛ سرکار خانم دکتر معماریان و دکتر محمد مهدي شمسائی )معاون انستیتو(

در ششمین کنگره خانواده و سالمت جنسی  "سالمت جنسی و معنویت"پانلی با عنوان ) معنویت انجمن روان شناسی
 .ارائه گردید
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o  همچنین در تاریخ سوم دي ماه در کنگره مذکور، مصاحبه اي با همین عنوان؛ با برنامه حریم مهرورزي کانال شش
صورت )به عنوان رئیس گروه تخصصی دین و معنویت انجمن روان شناسی(سیما توسط دکتر محمد مهدي شمسائی 

  .گرفت

 بازگشت به صفحه اول     
 

    اخبار دومین شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران -4- 9

  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) ی ارشد، دکتريکارشناسی، کارشناس(شناسی و مشاوره  دانشجویان روان
  :تکمیل و به همراه مدارك به ایمیل شاخه دانشجویی به آدرس زیر ارسال فرمایند

 shakheye.daneshjoo@gmail.com  
آخر همچنین دانشجویان ترم . 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 شرکت در انتخابات ساالنه شوراي اجرایی شاخه دانشجویی ودر صورت نیاز حضور در جلسات اعالمی از سوي شاخه دانشجویی.  
o شاخه دانشجویی فعالیت مستمر در دانشگاه در راستاي پیشبرد برنامه ها و اهداف.  
o شناسی ایران تسهیل فرآیند عضویت دانشجویان در انجمن روان. 
o شناسی ایران شناسی با شاخه دانشجویی و انجمن روان تسهیل ارتباط دانشجویان روان.  

  مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام نمایندگان
  )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
 اسکن کارت دانشجویی معتبر و یا گواهی اشتغال به تحصیل .3

  بازگشت به صفحه اول
  

  

  
    

  مشاوره و یروانشناس نظام سازمان یاستان يشوراها انتخابات - 5- 1
. شودبهمن ماه در سراسر کشور برگزار می 16انتخابات دومین دوره شوراهاي استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور روز 

  .ماه فرصت ثبت نام دارنددي  5داوطلبان عضویت در شورا تا 
  .جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مراجعه بفرمایید

  
http://pcoiran.org.ir/  

 شناسیي روان هاي خبري حرفهاخبار و گزارش -5

mailto:shakheye.daneshjoo@gmail.com
http://pcoiran.org.ir
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     شناسان کشور در گوگلگروه الکترونیکی روان ادامه فعالیت و عضوگیري - 2-5
اگرچه این . اندازي شده استکشور در گوگل راه شناسیروانرسانی سریع رخدادهاي شناسان ایران به منظور اطالعگروه الکترونیکی روان

ایران را در  شناسیروانهاي آموزشی انجمن ها و دورهها، سخنرانیها، اطالعات همایشرسانی اخبار، اطالعیهاطالع .گروه مستقل است
  . اولویت خود قرار داده است

 . کافیست شناسیروانهاي شناس بودن یا اشتغال به تحصیل در یکی از گرایشعضویت در این گروه روان براي
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 

  .اقدام فرماییدآمده است 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
به طور کامل ویرایش  کهدر 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

 
 
 
 

 "دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي"شصت و یکمین شماره فصلنامه  - 6- 1
  :است دهیبه چاپ رس ریز يمقاله ها دانش و پژوهش در روانشناسی کاربرديشماره فصلنامه  در شصت و یکمین

  شناختی روان هاي سرمایه بینی بهزیستی معنوي سالمندان از طریق مؤلفه پیش ·
معماهاي فرضی کلبرگ، روش معماهاي زندگی مقایسۀ اثربخشی روش آموزش  ·

  گیري اخالقی واقعی و روش القاي هیجان مثبت بر تصمیم
سازي پنهان با درمان شناختی رفتاري بر میزان  سازي درمان حساس تاثیر همراه ·

  قدرت میل و احتمال به مصرف کراك
آموزان  هاي یادگیري کلب در دانش بینی انگیزش پیشرفت براساس سبک پیش ·

  ورة متوسطۀ شهر تهراند
طلبی  تأثیر خودکارآمدي تحصیلی و فراشناخت بر اضطراب امتحان و رفتار کمک ·

  آموزان پسر سال سوم دبیرستان تحصیلی در دانش
اي  بررسی نقش واسطه: تأثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانشجویان ·

  رویکردهاي مشارکت
  سراي سالمندان  زنان سالمند مقیم اثربخشی معنادرمانی گروهی بر احساس تنهایی ·
  هاي شخصیتی در سه دورة بزرگسالی در زنان و مردان هاي انسانی بنیادي و ویژگی رابطۀ تحولی ابعاد ارزش ·
  هاي شخصیت مادران آموز دبیرستان بر اساس ویژگی بینی خودکارآمدي دختران دانش پیش ·
  هاي عشق در زنان بینی سبک وابستگی در پیش نقش هم ·

 مجله هاي منتشر شده -6

mailto:IranianPsychologists@googlegroups.com


139139139444   زمستانزمستانزمستان: : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و چهارمین سی و چهارمین سی و چهارمین   

 
 

20 
 

  بار و روایی و ساختار عاملی فرم تجدید نظر شدة مقیاس اسالمی حسادتاعت ·
 بررسی پایایی و روایی مقیاس قدرت غذا ·

  

    ")روانشناسی دانشگاه تبریز(پژوهش هاي نوین روانشناختی "فصلنامه سی و هشتمین  -2-6
 )روانشناسی دانشگاه تبریز(فصلنامه پژوهش هاي نوین روانشناختی سی و هشتمین در 

  :است دهیبه چاپ رس ریز يمقاله ها

 هاي شخصیتی با فرسودگی شغلی دبیران زنرابطه ناگویی هیجانی و ویژگی ·
 scl-90-rهاي غیرانطباقی اولیه یانگ با نیمرخ عالمت شناختی  ارتباط طرحواره ·
گري هاي هویت با نقش واسطهپذیري خانواده و سبکرابطه انسجام و انعطاف ·

 آموزان دختردانش حالت فراشناختی در
 رابطه بین اعتماد سازمانی و نوآوري سازمانی در مدارس در میان دبیران ·
مقایسه : هاي دلبستگی بینی سطح رضایت زناشویی زن بر اساس سبکپیش ·

 هاي عصبی مصنوعیتوانمندي رگرسیون لجستیک و شبکه
 شنواآموزان کمآوري و پیشرفت تحصیلی در دانشرابطه تاب ·
شادکامی، راهبردهاي رویاروگري : اي روانشناختی سالمت سازمانیههمبسته ·

 بافشار روانشناختی و سبک تفکر
زا بر فشارخون و ضربان قلب بیماران عروق کرونري در تاثیر محرك استرس ·

 خواهیمقایسه با افراد سالم بر اساس سطوح هیجان
 در محیط کار و تعهد سازمانیخانواده و خانواده ـ کار از طریق شادي  -بینی تعرض کارپیش ·
 هاي مزمنآگاهی بر تداوم رفتارهاي مراقبتی در مادران کودکان دچار بیمارياثربخش روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن ·
  هاي شغلی و تعهد کاري کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نقش میانجی دلبستگی شغلی در رابطه بین ویژگی ·

  
 
 بازگشت به صفحه اول
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 کدامیک به منزلت و اعتبار این دو علم در جامعه ایران کمک: تعامل روانشناسی و روان پزشکی یا تقابل آنها -7- 1
  کند؟می

  علی صاحبی
  روان شناس بالینی

  مربی ارشد موسسه واقعیت درمانی ویلیام گلسر
  

  کاشکی هستی زبانی داشتی 
  تا زمستان پرده برمیداشتی

  

برخوردم که گروهی از » جنبش ضد روانپزشکی«به گروهی موسوم به ) تلگرام(چندي پیش در یکی از شبکه هاي اجتماعی مجازي 
بعضاً تند برخی از افراد قبل از آن هم شاهد موضعگیریهاي . روانشناسان و دانشجویان رشته هاي مختلف روان شناسی تشکیل داده بودند

در هر دو گروه روان شناسان و روانپزشکان بوده ایم که در خصوص انحصار حق روان درمانی به صنف خودو عدم شایستگی دیگري اظهار 
  .نظرات تند و افراطی می نمودند

اما . ی در ایران امروز مطرح استدر هر حال بحث روان درمانی به عنوان یکی از چالشهاي کنونی دو حرفه روانشناسی و روان پزشک
پرسش این است که موضع کارآمد وموثر کدام است؟ و آیا طرح چنین مباحثی و دامن زدن به آن اعتبار و منزلت این دو حرفه را افزایش 

  می دهد یا به آن لطمه می زند؟ 
راه کننده باشد و به نتیجه گیري هاي شتابزده اي بنظر اینجانب ندانستن تاریخ و بویژه تاریخچه هر علم و دانشی می تواند بسیار گم

  .منجر شود
اگر نگاهی اجمالی به تاریخچه رواندرمانی بیاندازیم، بروشنی خواهیم دید که روان درمانی مدرن و سیستماتیک قابل آموزش، نه آنچه 

  .است، زاییده روانپزشکی است براي صدها سال، بلکه براي هزاران سال توسط فیلسوفان و حکما و عارفان انجام می گرفته
مولودي بنام روان درمانی مدرن توسط روانپزشکان و از دل روش هاي درمان سنتی آنها و بدلیل محدودیت و ناتوانی روشهاي مرسوم 

ي پزشکی متولد شد، ولی پرورش دهندگان این طفل، که اکنون دوران بلوغش را می گذراند، هم روان پزشکان و هم روانشناسان بعد
  .بودند

امروز روان شناسی علمی و روشمند در قلمرو بهبود بخشی به رویکردهاي رواندرمانی موجود و حتی ابداع شیوه هاي جدید روان درمانی 
  .یافته که دیگر روانپزشکی نمی تواند نقش روان شناسان در پیشبرد روشهاي رواندرمانی را انکار کندبه چنان جایگاهی دست

ه داشته باشیم که اولین گروهی که روشهاي سنتی پزشکی، عصب شناسی و روانپزشکی زیستی را براي درمان از طرفی باید توج
 اختالالت روانی ناکافی و غیر موثر خواندند و روش هاي رواندرمانی را بجاي آن یا به عنوان مکمل دارو درمانی ارائه دادند، روانپزشکان

  .بودند
علق داریم، از طرف داران رفتارگرایی کالسیک گرفته تا روشهاي موج دوم و سوم و یا اگر از پیروان روان امروز اگر به گروه روانشناسان ت

محور، حل محور، یا مدلهایی  -تحلیل گري تا دیگر مدلهاي درمانی که تئوري منسجم خاصی را دنبال نمی کنند، مانند درمانهاي هیجان
یا رویکردهایی با تئوریهاي منسجم مانند واقعیت درمانی، روایت درمانی، رفتار درمانی  مانند تحلیل رفتار متقابل، گشتالت درمانی، 

س، عقالنی عاطفی و هیپنوتراپی و انواع گروه درمانی ها باشیم، نمی توانیم نقش و مشارکت ژرفی که روانپزشکانی مانند فروید، ادلر، الزارو
  .تو رانک، کارن هورناي، اروین یالوم، آرون بک، گلسر و الکان داشته اند را انکار کنیمژوزف ولپه، اریک برن، سالیوان، میلتون اریکسون، ا

 بحث ویژه -7



139139139444   زمستانزمستانزمستان: : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و چهارمین سی و چهارمین سی و چهارمین   

 
 

22 
 

و اگر به عنوان یک روانپزشک مدعی کار در این حوزه علمی باشیم، نمی توانیم نقش و مشارکت مهم روانشناسان نظریه پردازي چون 
آبراهام مزلو، آلبرت الیس، جفري یانگ، ، مایکل وایت، دیوید بارلو و اسکینر، اریک فرم، اریک اریکسون، ویگوستکی، پیاژه، رولو می، 

  .استیون هیز را نادیده بگیریم
و در داخل ایران نیز اگر به تاریخچه آموزش و ترویج انواع رواندرمانی ها و آموزش و گسترش آنها بنگریم نمی توانیم نام و اثر بخشی 

یدیان، دکتر حسین رضاعی، دکتر میرسپاسی، دکتر هادي سلیمی اشکوري، دکتر احمد روانپزشکان پیشگامی چون دکتر هاراطون داو
، دکتر ضرابی، دکتر مجد، دکتر صنعتی، دکتر )اگرچه خود را بیشتر عصب شناس میدانند(محیط، جناب آقاي دکتر حسن عشایري 

  .پورافکاري و دکتر مهدي بینا را کم اهمیت جلوه دهیم
ناسانی چون دکتر سعید شاملو، دکتر حبیب اهللا قاسم زاده، دکتر محمود منصور، دکتر پریرخ دادستان، دکتر در همین راستا به روان ش

ولی اهللا اخوت، دکتر امیر هوشنگ مهریار، دکتر بهروز بیرشک، دکتر رضا شاپوریان، دکتر کیانوش هاشمیان و دکتر محمود دژکام که نام 
مانی و گستره درمانهاي روان شناختی می درخشد و روانپزشکان زیادي از دانش و مهارت و آثار و اثر بخشی شان در ارتقاء حرفه روان در

  .کم نظیرشان بهره برده و می برند
از این چشم انداز که بنگریم، روان درمانی و پیشرفتهاي آن در جهان و در ایران زمین هیچگاه تیول خاص و ویژه روانپزشکان یا روان 

این دو حرفه در تمام جهان به عنوان دو متحد فعال در جبهه ارتقاء سالمت روان جامعه و در جهت کاهش رنج بشر . شناسان نبوده است
در ایران نیز همواره در موسسات آموزش روان شناسی و روانپزشکی هر دو گروه در کنار هم به پرورش نسل هاي بعدي . گام برداشته اند

  .روان درمانگران پرداخته اند
ینی آن تربیت روانپزشکان و روانشناسان بالینی در بیمارستان روزبه وابسته به دانشگاه تهران و انستیتوي روانپزشکی وابسته به نمونه ع

  .دانشگاه علوم پزشکی ایران است که چندین دهه سابقه دارد
بنابراین ساختن گروههاي . انند انجام دهنداگر واقع نگر باشیم، هر دو می دانند که بدون دیگري در این قلمرو کار چندان موثري نمی تو

و یا نوشتن و مصاحبه کردن و موضعگیري علیه روانشناسان و روانپزشکان در روزنامه هاي رسمی » جنبش ضد روانپزشکی«مجازي بنام 
  .و تریبونهاي دانشگاهی و غیر دانشگاهی، نه جایگاه علمی دارد و نه خاستگاه خردمندانه

ین و بویژه رشته روان شناسی امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تعامل و دادو ستد با رشته هاي مجاور خود جامعه علمی ایران زم
امروز نه روان پزشکی می تواند بدون برخورداري از پژوهش ها و مدلهاي روانشناسان راه به جاي موثري ببرد و نه روان شناسان بی . است

  .مکاري هاي آنها هستندنیاز از دستاوردهاي روانپزشکی  و ه
 در ایران، به پاس اقدامات خردمندانه روان شناسان و روانپزشکان پیشگام، این دو حرفه تاکنون دائم در داد و ستد و تعامل سازنده با هم

مک به کاهش درد بوده اند و همواره توانسته اند راه یکدیگر را هموار کنند و با هم بسوي هدف مشترك ارتقاء سالمت روان در جامعه و ک
  .هموطنان ایرانی گام بردارند

از این پس نیز دایر نمودن دوره هاي تخصصی آموزش روان درمانی هم در گستره علم و حرفه روانپزشکی و هم در قلمرو علم و حرفه 
. یگري تنگ کرده باشدروان شناسی می تواند براي هر دو رشته و هر دو حرفه سازنده و سودمند باشد، بدون آنکه یکی جا را براي د

روانپزشکان در برنامه هاي آموزش رواندرمانی خود می توانند از توان خوب روان شناسان بهره ببرند و هم روان شناسان می توانند  در 
  .دوره هاي آموزش و تربیت روان درمانگر، از دانش و بینش روانپزشکان استفاده کنند

مجموع نشینی به تعبیر استاد مصطفی . را پی بگیریم» مجموع نشینی«فتن در برابر هم، ما می توانیم بجاي جبهه گیري و قرار گر
از پراکنده کاري و تفرق هیچکدام سودي . هاي یک گل به دور هم جمع شده و الله زیبایی را بیافرینیمملکیان یعنی همچون گلبرگ

حرکت کنیم و از قرار گرفتن در مسیر  "مجموع نشینی"سیر مسئولیت حرفه اي ما روان شناسان حکم می کند که در م. نخواهیم برد
  .پرهیز کنیم» ترممن مهم«یا » مال من بهتر است«تفرق و منازعه قدرت و افتادن در دام بازي 

  مطمئنا کار تیمی و همکاري هاي بین رشته اي دو حرفه روان شناسی و روانپزشکی در راستاي کمک به ارتقاء سالمت روان اجتماع، به 
  . اعتبار و شان و منزل هر دو حرفه کمک شایانی می کند و رو در رو قرار دادن این دو حرفه اعتبار و منزلت هر دو را مخدوش می سازد
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  .من ترجیح می دهم که راه نخست را انتخاب کنیم و دست به دست هم دهیم به مهر. هر دو راه پیش روي ماست
  من چهره ام گرفته 

  من قایقم نشسته به خشکی 
  مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست؛

  یک دست بی صداست 
  من، دست من کمک ز دست شما می کند طلب

  فریاد من شکسته اگر در گلو و گر 
  فریاد من رسا 

  من از براي راه خالص خود و شما 
  فریاد می زنم
  فریاد می زنم 

  )نیما(                          
 بازگشت به صفحه اول

  
  
  
  
  هاتهدیدها و فرصت: داغ ترجمه تب - 8- 1

  عباس موزیري 
  )مشاور خانواده و ازدواج، دکتري مشاورة دانشگاه عالمه طباطبایی(

شناسی و هاي به زعم من وجودي روانزمان دکتر الدن فتی به یکی از دغدغه گذرد که در آنمی 1392دو سال از هفتۀ پژوهش سال 
). 1392، نوشتۀ الدن فتی، شناسی ایراناي بر پژوهش در روانمرثیهمراجعه کنید به (اي سرودند مشاوره اشاره کردند و بر آن مرثیه

شان آموخته هایی گفتند که از استاداندکتر فتی از درس. نمکهایی از آن را مرور میام و براي یادآوري بخشچندباري آن را خوانده
هاي ذهنِ پژوهشگر، تجربۀ فردي و گیرد و خواستگاه پرسشخیزد، پرسشی که در ذهن پژوهشگر شکل میپژوهش از پرسش برمی: بودند
خیزد ولی نه نیاز فرد م پژوهش از نیاز برمیهنوز ه: دهندة آن نوشته این بودهاي کلیدي و تکانهاي دیگران است؛ و یکی از جملهتجربه

  . و جامعه، که نیاز هیئت علمی به ارتقاء و نیاز دانشجو به مدرك، و نیاز نیروي کار به رزومه
- اي که این روزها در روانبازار مکاره. اشارة من به ترجمه است. شناسی و مشاوره خواهد پرداختحرف من نیز به یک دغدغۀ دیگرِ روان

: دو نکته را براي تنویر افکارتان یادآور شومکه به سراغ آن بروم الزم است یکیقبل از این. ی و مشاوره کارش حسابی پررونق استشناس
؛ و این نوشتۀ کوتاه تمام ...هاي چندگانه و ناآراسته ترجمه: امست که حس کردهخاطر درديکارم و نوشتن این متن فقط بهدر ترجمه تازه

  . یست که باید نوشته یا گفته شودآن چیزي ن
شناسان و مشاورانی هاي منظم و ساختاریافته، با انبوه روانکنیم که در نبود آموزشاي زندگی میست که در دورهالحق جاي شکرش باقی

ر نهضت ترجمه چه در اسالم و این رویداد یادآو. زنندبینند که دست به ترجمه مینفس میقدر توانایی و اعتمادبهرویم که در خود آنروبه
هایی که زمینۀ نهضت). 1389، زیرنظر نصراله پورجوادي، هاي نشر دانشبرگزیدة مقاله: دربارة ترجمهمراجعه کنید به (چه در غرب است 

ن جهان است، هاي ارتباط ما با علم و دانش نویترجمه یکی از روزنه. شان به ارمغان آوردپیشرفت علمی را در آن زمان براي ممالک
 2015یا  2014همین که یک کتاب خارجی چاپ . ستریزيگیري و عالقمندي و قدري آموزش و برنامهبنابراین الزمۀ آن قدري سخت

 هایادداشت- 8
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هم : ترجمه نیازمند سازوکار است. تان به جانش بیفتید کافی نیستپور یا هزارهرا پیدا کنید و با کمک فرهنگ لغات حییم یا آریان
  . دي و هم سازوکار سازمانیسازوکارِ فر

تسلط بر ) 1: (اند آن است که مترجم باید واجد چهار شرط باشدوفن ترجمه نوشته شدههایی که دربارة فوتهاي کتابیکی از اولین درس
؛ 1389اده، جانز(ها و فنون ترجمه تسلط بر مهارت) 4(تسلط بر محتوا و موضوع ترجمه، و ) 3(تسلط بر زبان مقصد، ) 2(زبان مبدأ، 

دانیم؟ الزم است براي ها توانمند میمان را قاضی کنیم چقدر خود را در این مولفهاما اگر کاله). 1391؛ خرمشاهی، 1389فرد، قانعی
هایی من هم با نجف دریابندري، مترجم معروف و پرآوزاة کتاب. ها فکر کنیمخودآگاهی خودمان هم که شده در خلوتی بنشینیم و به آن

که گیرد و نباید دست روي دست بگذاریم تا پس از اینتدریج شکل می، موافقم که کمال بهبري فینسرگذشت هکلو  وداع با اسلحهل مث
که  »آشنایی«را از موارد باال برداریم الاقل  »تسلط«اما انصافاً اگر کلمۀ ) 1377جو، صلح(کمال مطلوبمان حاصل شد سراغ ترجمه برویم 

  . ستضروري
. گویندشان میهايها و مصاحبهنامهها و زندگیست که در کتاببیت حرف همۀ مترجمان بزرگیرجمه نیازمند عشق است؛ این شاهت

آورند که بدون بازخوانی یک قدر این نیازها به ما فشار میگاهی این. ها نیستمان بر سرزبانترجمه براي پر کردن رزومه یا افتادن اسم
مترجم متن را ) 1: (ناپذیر استهاي زیر اجتنابلذا باور دارم براي ترجمۀ مناسب هر متنی پیمودن گام. فرستیمي چاپ میمتن آن را برا

هاي فهمیشده را با متن اصلی مطابقت داده و ایرادها و کجسپس، مترجم باید متن ترجمه) 2(کند؛ از زبان مبدأ به زبان مقصد ترجمه می
    افتد مترجم باید جدا از فضاي متن اصلی فقط متن اي حتی چند ماهه اتفاق میدر گام سوم که با وقفه) 3(خود را اصالح کند؛ 

شده را بازخوانی کند و خودش را در جاي خوانندة بیچاره بگذارد و از دریچۀ چشم کسی که به متن اصلی دسترسی ندارد متن را ترجمه
هاي نوشتاري و نویسندگی مترجم خودش را نشان ست که مهارتتر کند و اینجا جاییروانرا بخواند و تا جایی که دستش باز است آن

دهد تا آنان نیز متن را خوانده و اي که همکاران یا دانشجویانش هستند میدر گام چهارم مترجم متن را به خوانندگان بالقوه) 4(دهد؛ می
در صورت لزوم و پس از اعمال اصالحات گام چهارم بازبینی و بازنگري نهایی را  در گام پنجم، مترجم) 5(زد کنند؛ و ایرادهایش را گوش

البته باید یادآور شوم که دربارة نقش مهم . (ها گذشته استاندازة کافی از صافیتوان گفت متن بهاینجاست که می. دهددر متن انجام می
  ).ستویراستار چیزي نگفتم که آن قصۀ دیگري

هاي ورسم مترجمی بر ما واجب است کتاببراي آموختن راه. هاستافتادن در ترجمه مقابلۀ کتاباي مترجمان براي راهیکی از پیشنهاده
البته نه با عینک نقد و ایرادگیري، بلکه با هدف . ها مقابله کنیمشناسی و مشاوره را با متن اصلی آنهاي روانترجمۀ رشتهشاخص و خوش

  . یادگیري
سازوکار سازمانی در . اما سازوکار سازمانی. دانمست که من آن را سازوکار فردي الزم براي ترجمه میگفتم بخشی از چیزيچه در باال آن

هایی مثل انجمن مشاورة ایران یا انجمن انجمن. ستايهاي حرفهها، و انجمنگرایی و مشارکت متخصصان، سازمانترجمه نیازمند هم
دربارة این سازوکار هم، مثل قبلی، مختصري . دار آن شوندشناسی و مشاورة ایران باید عهدهن نظام روانشناسی ایران یا سازماروان

  . توضیح الزم است
- هوشاي، بهآگاهی، هشیاري فراگیر، تفکر نظارهآگاهی، توجهمایندفولنس، ذهن: را چه بنویسم mindfulnessدانم معادل هنوز نمی

هاي اصلی و درمانی خودمان یکی از واژهدر همین خانواده! ؟ یا چرا دور بروم)1388حمیدپور، (هی سیال سازي ذهن یا آگامندي، غنی
-شناسی انجمن روانهمۀ ما کتاب فرهنگ روان. است؛ کدام معادلش درست است؟ نظام، سامانه، منظومه، یا سیستم systemزیربنایی 

! سترگی که آن انجمن انجام داده و چقدر جاي خالی چنین کاري در ایران خالیایم، کار فرهنگی و علمی بزشناسی آمریکا را دیده
شناسان و مشاورانِ مترجم و کارکشتۀ ایرانی آن را به فارسی دوسال پیش تعداد زیادي از روانست که یکیهرچند، جاي خوشحالی

شناسی و ها یا سازمان نظام رواناي در انجمنم باید کمیته، اما معتقد)1391، مریکاآشناسی انجمن روان(اند و چاپ شده است برگردانده
ستایش دکتر هاي قابلاصالً قصد ندارم تالش(شناسی مورد قبولِ همه را تهیه کند تنها یک فرهنگ روانمشاورة ایران تشکیل شود و نه

اند، و یا استادانی بزرگواري که فرهنگ کرده شناسی تألیفهاي روانافکاري، دکتر براهنی، و مهرداد فیروزبخت و دیگرانی که فرهنگ
هاي مناسب را براي کلمات جدیدي هایی معادلها یا همایشکه باید در جلسه.) قدر جلوه دهماند بیشناسی آمریکا را ترجمه کردهروان
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و . دادندآن را انجام می) 1394 زاده،قاسم(شوند بیابند، کاري که امثال مرحومان دکتر براهنی و دکتر صناعی که وارد رشتۀ ما می
هاي خود اعم از ترجمه و نگارش، موظف باشند از آن پیروي کنند تا شرطش این است که متخصصان، استادان، و دانشجویان در نوشته

  .قدري از این تشتت خالص شویم
نفر اسیر یک  8در مجموع . شد چهار ترجمه یعنی: و اما بعد، چندي پیش ترجمۀ کتابی را دیدم که تا کنون سه ترجمۀ آن را دیده بودم

ام که برتري ها را مقابله نکردهتا کنون آن. نفر انجام داده بودند 8توانستند از پس آن برآیند کتاب شده بودند، یعنی کاري را که دو نفر می
از این رو، . یک دانشگاه هستند و خیلی جالب است که سه دسته از مترجمان عضو یک گروه آموزشی در. ها را بفهممیا بدتري آن
هاي هنوز کتاب. شده تهیه کندهاي ترجمهاي تشکیل شود و یک برنامۀ کالن و بلندمدت براي ترجمه و نشر کتابکنم کمیتهپیشنهاد می

ها ی سراغی از آنشان کسوسالخاطر سالخوردگی و سنست اما بهها بسیار ضروريشناسی وجود دارد که ترجمۀ آنزیادي در تاریخ روان
چه دانیم ریشۀ آنگرفته و نمیها شکلشناسی در این سالهستیم، انگار تمام علم روان 2015و  2014هاي همه به دنبال کتاب. گیردنمی

  .گیریمست که از آن خبر نمیهاي دوريامروز داریم در سال
شناسی ایران مثالً انجمن مشاورة ایران یا انجمن روان. ردانی کنیمها قدهاي خوب ارزش قائل شویم و از آنبراي ترجمه: پیشنهاد آخر

هاي سرآمد را معرفی کنند تا هم تشویقی باشد شناسی، ترجمهطور ساالنه در مسابقه یا مراسمی با عنوان کتاب سال روانتوانند بهمی
  .کارانبراي مترجمان و هم الگویی براي تازه

  حرف آخر
مان جهت بدهیم، و از کارهاي شناسی در ایران بدهیم، به نیرو و دانش انبوه مترجمانبلبشوي ترجمۀ متون روان امیدوارم سروسامانی به

  .پراکنده و آشفته بپرهیزیم
اي اخالقی را ، نکتهدیالکتیک تنهاییو  هاي یک دیوانه یادداشتهایی چون در پایان از زبان خشایار دیهیمی، مترجم کارکشتۀ کتاب

ها جامعۀ ما یک آسیب جدي دیده و این آسیب در همۀ حوزه. وضع کنونی ترجمۀ ما تابعی از واقعیت جامعۀ ماست: کنمزد میگوش
در این شرایط راهی جز . پذیریش را از دست داده استدر نتیجۀ این آسیب، جامعه حس مسئولیت. مشهود است از جمله در ترجمه

این ). 1384فر، خزایی(پذیر باشد، و به کارش عشق بورزد ود را خوب انجام دهد، مسئولیتهر کس باید کار خ. بینمتوصیه به خود نمی
نوشتۀ مصطفی  !شناسی نیستندجویان روانشناسی، دانشدانشجویان روانمراجعه کنید به (درددل دکتر مصطفی زارعان هم هست 

  ). 1392زارعان، 

    مآخذ
  .ارس: تهران. ویراستۀ سهیال خداوردیان. مریکاآشناسی صیفی انجمن روانفرهنگ تو). 1391. (مریکاآشناسی انجمن روان

  .نشر دانشگاهی: تهران. هاي نشر دانشبرگزیدة مقاله: دربارة ترجمه). 1389. (ا. پورجوادي، ن
  .جانزاده: تهران. فن ترجمه، ویرایش توسط علی جانزاده. آمادگی براي ترجمه). 1389. (جانزاده، ع

  .41-52: 13بازتاب دانش، . mindfulnessهاي نگاهی به معادل). 1388(. حمیدپور، ح
  .ناهید: تهران. کاويترجمه). 1391. (خرمشاهی، ب

  . 223-235: 7/3نامۀ فرهنگستان، . گزارشی از دومین همایش ترجمۀ ادبی در ایران). 1384. (فر، عخزائی
  . 16-18: 26شناسی ایران، خبرنامۀ انجمن روان! شناسی نیستندروان جویانشناسی، دانشدانشجویان روان). 1392. (زارعان، م

  . 13-22: 28مترجم، . نقدي بر کتاب سی سال ترجمه، سی سال تجربه). 1377. (جو، عصلح
  . 14-16: 26شناسی ایران، خبرنامۀ انجمن روان. شناسی ایراناي بر پژوهش در روانمرثیه). 1392. (فتی، ل

  .217-225: 108: بخارا. شناسی علمی در ایراننقش دکتر محمود صناعی در معرفی روان). 1394. (ا. زاده، حقاسم
  .جانزاده: تهران. فن ترجمه، ویرایش توسط علی جانزاده. مصاحبه با محمد قاضی: دربارة ترجمه). 1389. (فرد، عقانعی
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بر مغز و سیستم ) MBSR(بهوشیاري  گزارش پژوهش در خصوص تاثیر دوره هاي کاهش استرس بر اساس -  2-8
  ایمنی

  سحر طاهباز
  دکتراي روانشناسی سالمت از دانشگاه تهران 

 
اقدام به مطالعه تاثیرات  2003گروهی از پژوهشگران دانشگاه ویسکانسین به سرپرستی ریچارد دیویدسون و جان کابات زیندر سال 

به . هفته اي کاهس استرس بر اساس بهوشیاري بر ساختار مغز و عملکرد سیستم ایمنی پرداختند 8فیزیولوژیک شرکت در دوره هاي 
  این منظور این 

نفر از کارمندانی را که از لحاظ جسمی و روانشناختی سالم بودند را از محیط کارشان انتخاب کرده و میزان  25شگران گروه از پژوه
گروه . ارزیابی کردند MBSRماه بعد از شرکت در دوره  4فعالیت الکتریکی مغز آنها را با استفاده از نوار مغزي قبل، بالفاصله بعد و 

هر دو گروه آزمایش و . حضور داشتند MBSRنفر از افرادي بودند که در لیست انتظار شرکت در دوره  16کنترل این مطالعه متشکل از 
در مورد گروه کنترل، زمان انجام ارزیابی نوار مغزي از نظر زمانی همزمان با گروه (کنترل در ابتداي دوره و بالفاصله پس از اتمام دوره 

تمام دوره مورد ارزیابی مغزي قرار گرفته و نیز هر دو گروه بالفاصله پس از اتمام دوره مورد تزریق ماه بعد از ا 4و نیز ) آزمایش بوده است
مقایسه نتایج به دست آمده از دو گروه در این پژوهش نشان داد که میزان فعالیت بخش پشتی نیمکره چپ . واکسن آنفلوآنزا قرار گرفتند

همچنین، س از تزریق . زمایش افزایش چشمگیري در مقایسه با گروه کنترل نشان دادکه با عواطف مثبت در ارتباط است، در گروه آ
هفته اي کاهش استرس بر اساس بهوشیاري شرکت کرده بودند بیش از  8واکسن آنفلوآنزا میزان آنتی بادي هاي بدن افرادي که در دوره 

ر مثبت تمرین هاي بهوشیاري در افزایش مقاومت سیستم ایمنی به طور کلی نتایج این پژوهش حاکی از تاثی. گروه کنترل افزایش یافت
 .  بدن و نیز تغییرات مثبت مغزي است

Davidson, R.J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., et.al. (2003). Alterations in brain and 
immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine, 65: 
564-570. 

  
 بازگشت به صفحه اول

  
 شرقی، اخیرآذربایجان زلزله سه تطبیقی بررسی(زلزله  به اولیه روانشناختی واکنش نحوه در فرهنگی تفاوت -  8- 3

  )ایالم و بوشهر
 مینا نظري کمال

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی    
mnkamalabadi@gmail.com 

  
در ) آذربایجان شرقی، بوشهر و ایالم(اخیر بازماندگان زلزله هاي با ساختار بدون هاي و مصاحبه پژوهشگر مشاهدات براساس گزارش این

در نحوه بروز و واکنش روانشناختی اولیه  فرهنگی هايتفاوت بر و تاکید هدف ازآن شناسایی .شود، ارایه می1393و1391،1392سالهاي
 فرهنگی بین هايتفاوت گرفتن نظر در هدف دیگر آن،. روانشناختی انجام شده است خدمات ارایه به زلزله و درنتیجه، تاثیر آن در نحوه

 به توجه با.باشد می قبل از کشور استان هر مختلف هاي فرهنگ خرده و فرهنگ معرفی و شناسایی ونیز روانی حمایت متخصص نیروهاي
 واضح و عملیاتی، روشن مختلف هايدرحوزه روانشناسی متخصصین مشارکت هاي اخیر، نیاز بهزلزله جانی، اجتماعی واقتصادي اثرات
 روانشناختی، بطور ناگهانی اي حرفه خدمات به پنهان و آشکار تقاضاي زیرا کندمی داللت اجتماعی مسئولیت بر هاییموقعیت چنین.است

 تقاضاها، روانشناسان این به موثر پاسخگویی براي .ماندمی باقی نیاز این ايرونده پیش و بطور یابدمی افزایش دیده آسیب در منطقه

mailto:mnkamalabadi@gmail.com
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 .دهند ارایه قدرتمند اما تکرار غیرقابل و فرد به منحصر تروماتیک وقایع این با روانی مواجه براي را موثري و کاربردي هايحل راه بایستی
هاي جسمانی چون کمردرد، پادرد و سردرد گزارش و میزان گزارش توان گفت عمدتا شکایتدر مقایسه عالیم و نحوه واکنش اولیه می

برخالف هریس، میزان لکنت در بخش شنبه .مشکالت سایکوسوماتیکی از این دست درروستاهاي هریس به مراتب بیشتر از بوشهر بود
اهالی بوشهر مردمانی مذهبی بودند وسعی داشتند زلزله را درغالب باورهاي مذهبی تعریف کنند، با این . قابل توجه بود) بوشهراستان (

هاي حل مساله و نگرانی از ابراز هیجانات منفی نسبت به زلزله و کفرگویی، نمود خود را در لکنت یا اللی موقت اهالی وجود،کمبود مهارت
این موضوع در ایالم به گونه اي دیگر نمایان شد، بر طبق مشاهدات پژوهشگر و .از زلزله نیز وجود داشت، بروزکردکه سابقه آن پیش 

این آستانه درد باال شاید با انتخاب روش غالب خودکشی دراین . گزارشات کارشناسان مرکز بهداشت،آستانه تحمل درد باال رفته بود
اهمیت بیشتري براي پوشش مناسب خود براي ) ایالم(خالف دو استان دیگر، اهالی مورموريبر. رابطه داشته باشد) خودسوزي(استان

حضور در جمع خارج از خانه قایل هستند بطوریکه پس از پیگیري مشخص شد علت عدم حضور زنان ودختران درکارگاه آموزشی 
مک رسانی را محدود نموده و سبب می شد مرکزبهداشت، دردسترس نبودن پوشش شهري بوده است و همین امر میزان و سرعت ک

تفاوت در . هاي کوچک خویشاوندي جلسات آموزشی ومشاوره گروهی گذاشته شودنیروي متخصص خانم به چادرها رفته و براي گروه
ورد پوشش نیروي متخصص و نیز پوشش خانه زنان و دختران مورموري نیز نکته مهم دیگري در بعد تفاوت فرهنگی است که بایستی م

در مقایسه واکنش هیجانی به زلزله، اهالی بوشهر، خشم بیشتري را تجربه می کردند و در واکنش تعداد افرادي که با . توجه قرار گیرد
شدند، قابل مالحظه بود اما در هریس، بیشتر عالیم جسمانی چون درد در نواحی دست و پا و مشکل اللی پس از زلزله معرفی و ارجاع می

شد اما در مقابل دردهاي همچنین در مورموري به دلیل پس لرزه هاي فراوان، سرگیجه و سردرد گزارش می. ش می شدسردرد گزار
در هریس و از روستایی تا روستایی دیگر، . تفاوتی یا آستانه تحمل درد باالتر مشاهده و گزارش می شدجسمانی مانند سوختگی، نوعی بی

اما روستاهایی که فاصله بیشتر با مرکز استان داشته و رفت و آمد کمتري در . وانشناسی متغیر بودمیزان آشنایی مردم محلی با حرفه ر
این موضوع دربخش شنبه . بود» دواي اعصاب«این روستاها بوده، میزان آشنایی اهالی با نقش روانشناس بسیار کم و در حد دریافت 

ا توجه به وضعیت معیشت و شرایط مالی ساکنین میزان آشنایی و درنتیجه احساس بوشهر به مراتب کمرنگ تر بود،اما در روستاها و نیز ب
در ایالم، اهالی با نقش روانشناس آشنا بوده و درصورت نیاز براي دریافت کمک، به روانشناس . نیاز براي درخواست کمک بسیار کم بود

اما برغم . اجتنابی و در هریس، بروز عالیم روان تنی مشاهده شد سبک غالب مقابله اي افراد در مورموري، درماندگی و. کردندمراجعه می
آنکه سبک مقابله اي غالب در روستاها که جزیی از فرهنگ غالب محلی است، از عوامل تاثیرگذار درنحوه واکنش به زلزله بود، درکنار آن 

رواکنش بازماندگان بالیا نسبت به مسئولیت بیرونی و هاي بیرونی نیز بهاي دریافتی و رسانه هاي جمعی و به عبارتی حمایتمیزان کمک
بر عکس بوشهر قلیون، جزو آداب و رسوم و تفریحات منطقه آبدانان و مورموري . نقش خود آنها در بهبود شرایط اثر زیادي داشت

میزان کمتري در هریس و بوشهر  این موضوع به. بدلیل پس لرزه هاي زیاد، خرافات در بین اهالی مورموري فراوان بود. محسوب نمی شود
 از مذهب و فرهنگ به توجه با و بالیا درحوادث فرهنگی و بین المللی بین مداخالت سازي رسد بومینظر میدرکل به. مشاهده شد

 در روانشناسی متخصصین تجربیات از گزارشات ارایه پژوهشی ادبیات به نگاه اساس، براین .باشد درکشور سوم سطح پیشگیري ضروریات
 چنین براساس بالیا، در اجتماعی روانی حمایت بر بعد عالوه .کند کمک رواندرمانی هايپروتکول سازي بومی به تواند ها می زلزله

  .گرفت درنظر و مشخص دیگر هايفعالیت اثربخشی براي را روانی تاثیرگذار ابعاد ها، حوزه سایر متخصصین درکنار توان می گزارشاتی
  ایالم و بوشهر شرقی، آذربایجان زلزله، روانشناختی، فرهنگ، واکنش :واژه هاي کلیدي

  
 بازگشت به صفحه اول
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  پوسیدن باشیم حال در درون نکند از -  4-8

    راضیه نصیرزاده
 بالینی یشناسروان دکتراي

  

شناسی بالینی را  آغاز تازه تحصیل در مقطع کارشناسی رشته رواننظام روانشناسی و مشاوره در روزهایی اتفاق افتاد که تاسیس سازمان
هایی که هایم، متوجه اهمیتش نبودیم و تنها از طریق  تبریکیک از همکالسیاتفاق بزرگی که آن روزها نه من و نه هیچ. کرده بودم

روزها اما ارزش و ضرورت وجود سازمان نظام         این .زدیم بایداتفاق خوب و مبارکیباشدکردند، حدس میاساتیدمان نثار یکدیگرمی
        حمایت از حقوق صنفیو حمایت از حقوق مراجعان، تالش براي ارتقاء سطح دانش روانشناسیبا هدف  شناسی و مشاوره کهروان
حداقل در استان و  در عملکنم؛ گرچه متاسفانه تاسیس گردیده را با گوشت و پوست وخون و استخوانم احساس می شناسانروان

  .تحقق این اهداف نیستن خبري از اکنم چندشهرستانی که من زندگی می
داشتن سازمان نظام     شناسی براي تاسیس و سرپانگهگرفته از سوي اساتید و بزرگان روانهاي انجامتالشضمن احترام و اذعان به 

هایی که نوپایی سازمان، باید پذیرفت چون سازمان نظام  توسط انسانو نیز با درنظرگرفتن - هاي مختلفبا وجود هجمه-شناسیروان
  تواند کامل و عاري از عیب و نقص باشد خالی از عیب و نقص نیستند؛ تاسیس گردیده، طبعا نمی

فتد، کارم را انجام خودم را به دردسر بیندازم که چه اتفاقی بی"، "!فایده دریافت پروانه تخصصی چیست": ام کهبارها از همکارانم شنیده
بروم پروانه نظامم را پس هد گاهی دلم میخوا"یا ، "گیرم از نظارت و بازرسی هم خبري نیستدهم ، هر چقدر دلم بخواهد پول میمی

 "کمتري داردتحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت کنم دنگ و فنگ "، "خواهم زیر نظر شما فعالیت کنمو بگویم ازحاال من نمی بدهم
شناسی و مبلغ قابل توجهی از ها وقت و انرژي اساتید مطرح روانهایی که ساعتیدن این جمالت و جمالت مشابه از زبان سرمایهشن

شدن تدریجی جو ناامیدي، دلسردي و عدم دهنده حاکمها و رسیدنشان به این نقطه گردیده، نشانالمال، صرف پرورش آنبودجه بیت
هایی ایمان نیازمند مقابله با هجمهبه عبارت دیگر در حالی که براي تثبیت جایگاه حرفه. شناسی استنظام رواناعتماد نسبت به سازمان 

بنابراین این نوشتار به قصد . گردد، این ترس را هم داریم که نکند از درون هم در حال پوسیدن باشیمهستیم که از هر سو وارد می
  .تواند وضعیت کنونی را بهبود بخشدشناسی به موضوعاتی است که میرکاران نظام رواناندیادآوري و توجه دادن اعضا و دست

  
رسد برخی افرادي که متاسفانه به نظر می:هاي حساس وکلیدي توسط سازمان نظام روانشناسیها براي پستترینانتخاب اصلح

گردند، با وجود برخورداري از تخصص و قابل استانها انتخاب میهاي حساس این سازمان در از سوي خود سازمان نظام مرکزي براي پست
اند به ها برخوردار نیستند و یا حداقل آموزشی در اینخصوص ندیدههاي شخصیتی الزم براي تصدي برخی پستاحترام بودن از ویژگی

اي به همکاران خود و پیشرفت آنان ندارند، عالقهپندارند، ه خود را نمونه یک انسان کامل و عاري از خطا میانتخاب افرادي کعنوان مثال 
  . ها، مناسب نیستنیستند براي تصدي برخی پست انعطاف پذیرو یا چندان صبور و

توجه نشان دادن به انتخابات اعضاي شوراها یک ضرورت : هاتریندادن به انتخابات نظام وتالش براي انتخاب اصلحتوجه نشان
کنیم و به افرادي راي دهیم که بتوانند براي همه ما موظفیم در انتخابات شرکت. نسبت به آن حساس باشند است و هر یک از اعضا باید 

ها شناسیم،  به آنها را میافرادي که صرفا آن.شناسی حساس باشندپیشبرد اهداف نظام وقت بگذارند و نسبت به سرنوشت نظام روان
  .  هاي خوبی نیستندلزوما انتخاببزرگی دارند، مندیم  و یا نام عالقه

چون نظام روانشناسی در استان ما مکانی متعلق به خودش ندارد؛ و یکی : هاشناسی در استانضرورت داشتن یک خانه براي روان
گیریم  پرسشی اند بنابراین اکثر مواقعی که با سازمان نظام تماس میاز اعضاي شورا  دفتر مشاوره خود را در اختیار سازمان قرار داده

مان نیست این در حالیست کهسازمان نظام در قبال عضویت و اعطاي پروانه و ایم ؛ کسی پاسخگو و حامیداریم و یا به مشکلی برخورده
باید توجه . قدر اندك نیستکند، آنهایی براي جلسات رواندرمانی تصویب میصدور مجوز مبالغی را مطالبه میکند که در برابر تعرفه

که  هزینه کردن براي ضمن آن. توانند مکانی براي فعالیت صنفی در اختیار سازمان نظام بگذارندها میشت که  بسیاري از دانشگاهدا
  .گوي اعضا باشد، بسیار ضروري و ارزشمند استداشتن یک خانه و استخدام نیرویی که بتواند در مواقع ضروري پاسخ
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شناسان در مورد بسیاري از مسائل    هاي روانگیريدر این جلسات جهت :ناسان عضوشبرگزاري جلسات اعضاي شورا با روان
توان با عالوه بر این با برگزاري چنین جلساتی می. یابدهاي بین اعضا کاهش میگردد، سوتفاهمشان هماهنگ میاي و صنفیحرفه

سازمان نظام  کمک شایانی نمود و یا با بیان قوانینی که به تازگی کنند،  به رفع مشکالت استفاده از پیشنهاداتی که اعضا مطرح می
که اعضاي ضمن آن. شوندشناسان به دلیل ناآگاهی مرتکب میهایی گردید که رواندادن تخلفتوان مانع رويتصویب گردیده است، می

 دهند هاي خود قرار میشورا با ارائه گزارش عملکرد خود، اعضا را در  جریان تالش
شناسانی که عضویت سازمان نظام را پذیرفته و یا از این سازمان پروانه روان:شناسی حمایتی باشدرویکرد سازمان نظام روان
رسد روانشناسان چنین ادراکی در مورد اند؛ حق دارند انتظار حمایت داشته باشند؛ اما متاسفانه به نظر نمیتخصصی اشتغال دریافت نموده

هاي تعیین شده و یا از نحوه برخورد توان یافت که از تعرفهشناسی را میروانشناسی داشته باشند به عنوان مثال کمتر روانسازمان نظام 
عالوه بر این انتظار . هاي مختلف،  بازرسی و یا احکام صادر شده توسط سازمان نظام رضایت داشته باشداعضاي شورا در مقابله با هجمه

شناسی باید مقابله با افرادي باشد که بدون داشتن تخصص الزم و با اتخاذ عناوین فریبنده  و غیرواقعی ن نظام روانرود اولویت سازمامی
هاي نادرست خود مردم اند و با مشاورهشناسی تحصیل نکردههاي مرتبط با روانپردازند، افرادي که در رشتهدرمانی میبه مشاوره و روان
 .سازندبدبین میشناسی را نسبت به روان
 قطعا. مراجع نیست -گرشناسی است؛ اصلی که تنها مربوط به اتاق درمان و رابطه درمانرازداري یکی از اصول اساسی روان:رازدار باشیم

به (کمال باید توجه داشت که در صورت تخلف یکی از اعضا، اعضاي شورا  باید تمام و.اي، تاوانی به دنبال داردتخلف یا رفتار غیرحرفههر 
-نسبت به این موضوع رازدار باشند  وسعی نکنند به اشکال مختلف این موضوع را اعالم و عضوي را تحقیر، و بی) ویژه قبل از ابالغ حکم

. نباید در جریان این تخلف قرار گیرد) ولو دوست، همکار، دانشجو( کسمسلما غیر از فردي که مرتکب تخلف گردیده، هیچ.  آبرو نمایند
آمیزي داشته باشند و یا با استفاده از نفوذي که دارند مانع که اعضاي شورا مجاز نیستند حتی با فرد متخلف برخورد توهینآن ضمن

  .  هاي زندگیش گردندموفقیت فرد متخلف در سایر جنبه
التحصیل یک دانشگاه معتبر است از ممکن است ما طرفدار یک رویکرد نباشیم اما وقتی همکار ما که فارغ :یکدیگر را تخریب نکنیم

 کند و عمده مراجعانش نیز از شیوه درمانی وي رضایت دارند؛ حداقل به بدگویی علیه وي نپردازیمآن رویکرد استفاده می
 ايهاي سازمان نظام  تعریف رفتار غیر حرفهنامهگرچه همه رفتارهایی که در آیین:اي تفاوت وجود داردبین رفتارهاي غیرحرفه

ورتر رفته اندنیازمند اصالح و برائت هستند اما حقیقتا براي آدمهایی که قرار است از چهارمینمرحله اخالق کلبرگ قدریآندریافت کرده
مرکز مشاورهاي که یک  تخلفبین باید بپذیریم . هزار تومان بیشتر و پنجاه هزار تومان، تفاوت وجود داردباشند بین دریافت پنج

غیر مرکزي که از مشاوري گیرد با تخلفرا به کار می) که براي دریافت پروانه تخصصی اشتغال اقدام نموده(یروانشناسکارشناسی ارشد 
 . کند؛ تفاوت وجود داردو دوگانه با مراجع خود برقرار میرابطه نامشروع شناسی که گیرد، و یا روانشناس بهره میروان

گیرد گاهی این هاي مختلف صورت میبرخوردهاي مختلف و بعضا متناقضی که با مراکز مشاورهبا درنظر گرفتن :تبعیض قائل نشویم
پندارند،  تفاوت میبه عبارت دیگر رفتارهاي مسئولین با آنان که خودي و غیرخودي ! گردد که یک با یک برابر نیستشائبه مطرح می
 ها رعایت گردددر رفتارها و قضاوتدرحالی که باید سعی شود انصاف و عدالت . قابل توجهی دارد

شود، در اولین گام قرار است با مرتکب خطایی میروانشناسی اگر : اي اصالحی باشد؛نه تنبیهینگاهمان به رفتارهاي غیر حرفه
تجدیدنظر ، مغرضانه  و بدون امکان قطعی یحکمکه نه آن  شناسی،  دوستانه به وي تذکر داده شود؛یادآوري مسئولیت خطیر روان

تواند ناشی از آید  و ما یادمان میرود بسیاري از خطاها میالکاري برایش فرستاده شود، اتفاقی که متاسفانه کمتر پیش میهمچون ممنوع
  . ناآگاهی باشد

  ان باشد براي یادم. تر خودمان را نیز ببینیمطرفهستیم و باید قدري آن عضو یک سیستمما همه نباید فراموش کنیم که ما در پایان 
  هاي یکدیگر و رشد همهوباال رویم؛ بلکه پیشرفت ما درگرو گرفتن دست  موفقیت یک سیستم قرار نیست پایمان را بر سر کسی بگذاریم

   .ماست 
 بازگشت به صفحه اول 
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  خانوادهسمینار آموزشی سالمت  -9- 1

  
  :محورهاي سمینار 

  تشخیص، درمان و توانبخشی اختالالت جنسی
  نقش جامعه و تربیت در پیشگیري از این اختالالت

  
  

  تهران... 1394دي ماه  23و  22: زمان و مکان برگزاري
  

 http://www.isaarmhc.ir :وب سایت
  
  

  
  بین المللی سالمت زنانپنجمین سمینار  -2-9

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

از طرفی زنان نسبت به مردان به دالیل فیزیولوژیک همانند دوران . را تحت تاثیر قرار می دهد
لذا . ناتوانیها دارندبارداري، شیردهی و نیز یائسگی شانس بیشتري براي ابتال به بیماري ها و 

رویکردي مبتنی بر شواهد جهت مدیریت مسائل مرتبط با بهداشت باروري، سالمت سالمندي 
بانوان، کنترل بیماري هاي قابل انتقال و نیز بیماري هاي غیر قابل انتقال در آنها احساس می 

جلسه در  4. امسال این سمینار با تمرکز ویژه بر روي سرطان در زنان تنظیم شده است. شود
  :موضوعات مختلف سرطان 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 زنانسرطانیا سالمت معنوي در پیشگیري از / نقش حمایت اجتماعی و-  

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

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 
   .به اشتراك گذاشته تا شاهد پیشرفت عمده اي در زمینه بهداشت زنان در آینده باشیم "بین المللی سالمت زنان در ایران

  شیراز...  1395اردیبهشت  30و  29: زمان و مکان برگزاري

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش هاي  -9

http://www.isaarmhc.ir
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   http://whc2016.sums.ac.ir/fa:وب سایت
  

  شناختیهاي روانقابل توجه برگزار کنندگان سمینارها و همایش - 9- 3
 ي الکترونیکی انجمنرساند خبرنامهشناختی میهاي روانوسیله به اطالع دبیران محترم علمی و اجرایی سمینارها و همایشن بدی

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

    
 بازگشت به صفحه اول

 
  

  
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

 روانشناسی بالینی تخصصی دکتري آموختگاندانش از محمد حسن دوازده امامی دکتر نامهپایان چکیده - 10- 1
  گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

    خبر 
اثربخشی مدیریت استرس شناختی رفتاري گروهی "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان محمد حسن دوازده امامیدکتر 

 .رساند اتمام به 1394تابستان  در را "و کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن در مبتالیان به اختالل کندن پوست
 اساتید( عباس عطاري، دکتر ندا ادیبی دکتر، )اهنمااتید راس( بهروز دولتشاهیدکتر پروانه محمدخانی و دکتر  توسط ایشان نامهپایان

   .است شده هدایت) مشاور
   چکیده
خصوصیت اصلی این اختالل را می توان کندن . است DSM-5اجبار در  -اختالل کندن پوست یکی از اختالالت طیف وسواس: مقدمه

این اختالل ناراحتی بالینی معنی دار و نقص در حوزه هاي اجتماعی، . مکرر پوست و تالش مکرر براي انجام ندادن این رفتار دانست
تنظیم هیجان توجه زیادي در حوزه سبب شناسی این اختالل استرس و مدل . شغلی یا دیگر حوزه هاي عملکردي مهم را به دنبال دارد

کاهش  در این پژوهش اثربخشی دو مداخله روان شناختی ، یعنی آموزش مدیریت استرس شناختی رفتاري و. به خود اختصاص داده اند
استرس مبتنی بر حضور ذهن، بر کاهش شدت عالئم جسمی و روانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به اختالل کندن پوست مورد 

  . ی قرار گرفتبررس
گیري داوطلبانۀ در دسترس انتخاب نفر از بیماران مبتال به اختالل کندن پوست، به روش نمونه 75در یک طرح تجربی، تعداد  :روش

و یک گروه ) n=25(وکاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن ) n=25(رفتاري  -شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی شناختی
شرکت . جلسۀ دو ساعته تحت آموزش قرار گرفتند 8هر کدام از گروه هاي آزمایشی . گمارده شدند) n=25) (ولدرمان معم(کنترل 

کنندگان هر سه گروه قبل از شروع مداخالت، بالفاصله بعد و سه ماه بعد از اتمام مداخالت مقیاس شدت عالئم جسمی در اختالل کندن 
و پرسش نامه ) WHOQOL- BREF(، مقیاس کیفیت زندگی ) DASS( ، مقیاس استرس، اضطراب و افسردگی)SPS(پوست 

نفر تا پایان  59شرکت کننده  75از مجموع . را تکمیل کردند) CERQ(و تنظیم شناختی هیجان ) BSI(هاي نشانگان مختصر 
  . سی قرار گرفتنتایج با روش تحلیل واریانس براي اندازه گیري هاي مکرر مورد برر. ها در پژوهش باقی ماندندارزیابی

 چکیده پایان نامه هاي دکتري -10

http://whc2016.sums.ac.ir/fa
mailto:khabar.ipa@gmail.com


139139139444   زمستانزمستانزمستان: : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و چهارمین سی و چهارمین سی و چهارمین   

 
 

32 
 

آزمون، در مورد شدت کندن پوست، عالئم روانشناختی و کیفیت زندگی، هیجان تفاوت دو گروه آزمایشی و گروه کنترل در پس: ها یافته
رفتاري و  -روش شناختی لیکن، تفاوتی میان دو روش. دار بود و در پیگیري سه ماهه نیز معنی دار باقی مانددر جهت مورد نظر معنی

   .هاي مورد نظر، مشاهده نشداز لحاظ تأثیر بر شاخصکاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن 
تواند باعث کاهش شدت کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن میرفتاري و  -شناختی آموزش مدیریت استرس به روش: گیري نتیجه

ها ارائه این نوع آموزش .ت روان در این بیماران گرددهاي سالمعالئم اختالل کندن پوست و بهبود فرایند تنظیم هیجان و برخی شاخص
      .شودبه عنوان بخشی از درمان اختالل کندن پوست توصیه می

  اختالل کندن پوست، آموزش مدیریت استرس شناختی رفتاري، کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن، تنظیم هیجان :کلید واژه 
 بازگشت به صفحه اول

 
دانشکده  روانشناسی سالمت تخصصی دکتري آموختگاندانش از نگار تیمورپوردکتر  نامهپایان چکیده - 2-10

  روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
    خبر 
: تحولی سازگاري با ناباروري -طراحی و آزمون یک مدل تکاملی"عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان نگار تیمورپوردکتر 

نقش واسطه اي راهبردهاي تنظیم هیجان و هویت در رابطه بین سبک هاي دلبستگی و استحکام من با سازگاري با 
 .رساند اتمام به را "ناباروري

دکتر مسعود و دکتر بتول حسین رشیدي ، )اهنمااتید راس( دکتر عباس رحیمی نژادو دکتر محمد علی بشارت  توسط ایشان نامهپایان
   .است شده هدایت) مشاور اساتید( لولسانیغالمعلی 
   چکیده

خصوص زنان،  رغم شیوع باالي ناباروري و بار هیجانی آن براي زوجین و به علی. ناباروري با تجربه استرس طوالنی و شدید همراه است
تحولی سازگاري با  -طراحی و آزمون یک مدل تکاملی هدف این پژوهش. دانش درباره عوامل تأثیر گذار بر سازگاري با آن محدود است

ناباروري و بررسی نقش واسطه اي راهبردهاي تنظیم هیجان و هویت در رابطه بین سبک هاي دلبستگی و استحکام من با سازگاري با 
بیمارستان امام (اشت باروري ولیعصر زن با ناباروري اولیه مراجعه کننده به درمانگاه ناباروري مرکز تحقیقات بهد 275تعداد . ناباروري بود

ها با استفاده از پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی، مقیاس دلبستگی بزرگسال  داده. در این پژوهش شرکت کردند) خمینی تهران
)AAI( مقیاس استحکام من ،)ESS( پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان  ،)CERQ( مقیاس هویت خود نابارور ،)I SI S ( و مقیاس

AI(گاري با بیماريساز S (نتایج پژوهش نشان داد که سبک هاي دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، استحکام من، . جمع آوري شد
راهبردهاي انطباقی  و غیرانطباقی تنظیم . راهبردهاي تنظیم هیجان و هویت خود نابارور رابطه معناداري با سازگاري با ناباروري دارند

هویت خود نابارور نیز در رابطه بین استحکام من و . سازگاري با ناباروري نقش واسطه اي داشتندهیجان در رابطه استحکام من و 
زمانی که تنظیم هیجان و هویت خود نابارور در کنار هم به عنوان متغیر واسطه اي وارد مدل . سازگاري با ناباروري نقش واسطه اي داشت

 و خطر معرض در افراد شناسایی گیرانه، پیش برنامه هاي در تواند می پژوهش نای نتایج. شدند، شاخص هاي برازش مدل مناسب نبود
  .باشد مفید روانشناختی مداخالت طراحی
  ناباروري، سازگاري، دلبستگی، استحکام من، تنظیم هیجان ، هویت: هاي کلیدي واژه

 بازگشت به صفحه اول
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  )درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(
  کی، پاتریک فنینگ، آویگیل لیوف، میشل اسکین

  دکتر حسن حمیدپور، آنی میناس میرزابیک

راهنمایی دقیق براي افرادي است که در رواب بین فردي 
این کتاب، بسیار ساده و سرراست نوشته شده . خود مدام در حال کشمکش و جدال هستند

نسبت به افرادي که از روابط بین فردي . تمرین هاي آن مبتنی بر شواهد پژوهشی است
اب، راهنمایی قدرتمند براي دستیابی به این کت. رنج می برند، دیدي دلسوزانه و مشفقانه دارد

همچنین این کتاب به شما کمک می کند . است که سال ها آرزوي آن را داشته اید

  ."راهنماي استفاده از ذهن انسان

معنا می بخشد و آن را غنی می سازند، متاسفانه می توانند خاستگاه عمیق ترین دردها و رنج هاي 
این کتاب که پشتوانه علمی دارد و انجام تمرین هاي آن آسان و راحت است، روشی گام به گام براي از بین بردن الگوهاي 

این . الگوهاي رفتاري دیرپایی که از شکل گیري و تداوم روابط سالم جلوگیري میکنند
این کتاب، جدیدترین دستاورد متیو مک کی و . کتاب را به عنوان راهنمایی براي تغییر روابط بین فردي مشکل آفرین در نظر بگیرید

متخصصانی . تنها براي عموم، بلکه به متخصصان نیز پیشنهاد میکنم

 "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براي افسردگی

   تکنیک هاي افزایش صمیمیت در زوج درمانی

    دکتر زهرا اندوز، دکتر حسن حمیدپور

این کتاب براي متخصصان بالینی نوشته شده که دوست دارند دانش و تخصص بیشتري در 
استفاده از ابزار سنجش جدید، روشهاي تشخیص و تکنیک هاي مداخله اي به دست بیاورند و 
در کار با زوجینی که صمیمیت به عنوان مشکل اصلی، آنها را به درمان کشانده است از این 
اگرچه برخی از زوجین ممکن است اختصاصا صمیمیت 
را به عنوان آماج درمان ذکر نکنند، اما به عنوان یک مشکل بنیادي در زندگی، وقتی که همین 
زوجین ابزارهاي سنجش مربوط به کیفیت، رضایت یا سازگاري زناشویی را تکمیل کنند، اغلب 

 هاي جدید
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(رهایی از مشکالت بین فردي  -1-11 
کی، پاتریک فنینگ، آویگیل لیوف، میشل اسکینمتیو مک: مولفان

دکتر حسن حمیدپور، آنی میناس میرزابیک: مترجمان
  ارجمند: ناشر

  

  معرفی کتاب
راهنمایی دقیق براي افرادي است که در رواب بین فردي کتاب رهایی از مشکالت بین فردي، 

خود مدام در حال کشمکش و جدال هستند
تمرین هاي آن مبتنی بر شواهد پژوهشی است. است

رنج می برند، دیدي دلسوزانه و مشفقانه دارد
است که سال ها آرزوي آن را داشته اید "خویشتنی"

  ".که به روابط دلخواه تان دست یابید
راهنماي استفاده از ذهن انسان"اسمیت، نویسنده کتاب . شاوون تی

معنا می بخشد و آن را غنی می سازند، متاسفانه می توانند خاستگاه عمیق ترین دردها و رنج هاي روابط ما با دیگران که به زندگی ما 
این کتاب که پشتوانه علمی دارد و انجام تمرین هاي آن آسان و راحت است، روشی گام به گام براي از بین بردن الگوهاي 

الگوهاي رفتاري دیرپایی که از شکل گیري و تداوم روابط سالم جلوگیري میکنندهمان . رفتاري دیرپا در اختیار شما قرار می دهد
کتاب را به عنوان راهنمایی براي تغییر روابط بین فردي مشکل آفرین در نظر بگیرید

تنها براي عموم، بلکه به متخصصان نیز پیشنهاد میکنممطالعه این کتاب را نه . همکارانش به عنوان راهنماي خودیاري است
  .که با افراد مبتال به مشکالت بین فردي سرو کار دارند

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براي افسردگی "رابرت زتل، نویسنده کتاب
  
تکنیک هاي افزایش صمیمیت در زوج درمانی -2-11

  

  باگاروزي. دنیس ا: مولف
دکتر زهرا اندوز، دکتر حسن حمیدپور: مترجمان

 ارجمند: ناشر
  :معرفی کتاب

این کتاب براي متخصصان بالینی نوشته شده که دوست دارند دانش و تخصص بیشتري در 
استفاده از ابزار سنجش جدید، روشهاي تشخیص و تکنیک هاي مداخله اي به دست بیاورند و 
در کار با زوجینی که صمیمیت به عنوان مشکل اصلی، آنها را به درمان کشانده است از این 

اگرچه برخی از زوجین ممکن است اختصاصا صمیمیت . ک ها استفاده کنندابزارها، روش و تکنی
را به عنوان آماج درمان ذکر نکنند، اما به عنوان یک مشکل بنیادي در زندگی، وقتی که همین 
زوجین ابزارهاي سنجش مربوط به کیفیت، رضایت یا سازگاري زناشویی را تکمیل کنند، اغلب 

هاي جدید تابکمعرفی  -11

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که به روابط دلخواه تان دست یابید
شاوون تی    

  

روابط ما با دیگران که به زندگی ما  "
این کتاب که پشتوانه علمی دارد و انجام تمرین هاي آن آسان و راحت است، روشی گام به گام براي از بین بردن الگوهاي . ما نیز باشند

رفتاري دیرپا در اختیار شما قرار می دهد
کتاب را به عنوان راهنمایی براي تغییر روابط بین فردي مشکل آفرین در نظر بگیرید

همکارانش به عنوان راهنماي خودیاري است
که با افراد مبتال به مشکالت بین فردي سرو کار دارند

رابرت زتل، نویسنده کتاب
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وقتی که از طریق سنجش هاي مرسوم پیش از درمان، صمیمیت 
به عنوان مشکل شناخته شد، درمانگران ممکن است تمایل داشته باشند از برخی ابزارهاي تشخیصی و روش هاي بالینی این کتاب براي 

  .سخت حساس استفاده کنند
. عناوین برجسته هر فصل، کار خواننده را براي یافتن مطالب مورد عالقه راحت میکند

ها فقط نکته مهمی که باستی به خاطر داشت اینکه اگرچه تکنیک هاي بالینی در هر فصل ماهیتی کلی دارند، اما بدین معنا نیست که آن
تصمیم گیري درمانگر براي استفاده از یک تکنیک در ارتباط با زن و شوهر خاص، 
چنین تصمیم هایی در نهایت یهک قضاوت بالینی است و نویسنده بر این باور است که چنین 
اگرچه دانشجویان تحت آموزش یا درمانگران تازه کار ممکن است درامنیت ظاهري 

اماتکنیک هاي این کتاب نباید انعطاف ناپذیر یا . رویکرد تجویزي در درمان مشکالت مربوط به صمیمیت زوجین، احساس راحتی کنند
. جع و دراغلب تکنیک هاي بالینی، انعطاف پذیري و عقل سلیم جزء ملزومات کار است

درمانگرانی که این کتاب را مطالعه می کنند، تشویق می شوند این تکنیک ها را آزمون کنند و آنها را به شیوه اي خالق و نوآیین به کار 

وزيباگار  
 

   کمک کنیم کودکان با تغییر، استرس، و اضطراب مقابله کنند

    

 14(بخش  6در قالب » کمک کنیم کودکان با تغییر، استرس و اضطراب مقابله کنند
  .منتشر گردیده است 2011و در سال 

تغییر، استرس و مقابله با هاي خالقانه است که براي کودکانی که در 
فعالیت و  100نویسنده کتاب بیش از . شودسطوح طبیعی اضطراب مشکل دارند، استفاده می

پذیري عاطفی ایجاد انعطافکند که هدف ویژه آنها کمک به کودکان براي 
این تمرینات براي استفاده فردي یا گروهی مناسب است، و همچنین، بسیاري از آنها 

منحصر به فرد که قابلیت فتوکپی  کارِ این کتابِ. براي استفاده کودکان با نیازهاي پیچیده یا داراي مشکالت گفتار و زبان، سودمند است
بخش جهت کمک به کودکان براي هاي خالقانه و لذت

این کتاب در وهله اول براي استفاده فردي یا گروهی کودکان 
تر و هم براي کودکان داراي تر و خردسالتواند هم براي کودکان بزرگ

شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و چهارمین سی و چهارمین سی و چهارمین   
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وقتی که از طریق سنجش هاي مرسوم پیش از درمان، صمیمیت . صمیمیت را مشکل زا تشخیص می دهندیک یا چند مولفه از نیاز به 
به عنوان مشکل شناخته شد، درمانگران ممکن است تمایل داشته باشند از برخی ابزارهاي تشخیصی و روش هاي بالینی این کتاب براي 

سخت حساس استفاده کنند کمک به زوجین به منظور پرداختن به این حوزه مشکل آفرین و
عناوین برجسته هر فصل، کار خواننده را براي یافتن مطالب مورد عالقه راحت میکند. در آغاز هر فصل، نکات کلیدي ارائه شده است

نکته مهمی که باستی به خاطر داشت اینکه اگرچه تکنیک هاي بالینی در هر فصل ماهیتی کلی دارند، اما بدین معنا نیست که آن
تصمیم گیري درمانگر براي استفاده از یک تکنیک در ارتباط با زن و شوهر خاص، .اختصاص به همان مولفه صمیمیت داشته باشند

چنین تصمیم هایی در نهایت یهک قضاوت بالینی است و نویسنده بر این باور است که چنین . بستگی به شرایط و عوامل زیادي دارد
اگرچه دانشجویان تحت آموزش یا درمانگران تازه کار ممکن است درامنیت ظاهري . ینی درمانگر ربط داردتصمیم هایی به بینش بال

رویکرد تجویزي در درمان مشکالت مربوط به صمیمیت زوجین، احساس راحتی کنند
جع و دراغلب تکنیک هاي بالینی، انعطاف پذیري و عقل سلیم جزء ملزومات کار استدر ارتباط با هر مرا. کلیشه اي به کار گرفته شوند

درمانگرانی که این کتاب را مطالعه می کنند، تشویق می شوند این تکنیک ها را آزمون کنند و آنها را به شیوه اي خالق و نوآیین به کار 
  .ببرند تا با سبک درمانی منحصربه فردشان هماهنگ شوند

کمک کنیم کودکان با تغییر، استرس، و اضطراب مقابله کنند - 11- 3
  دبورا پالمر: مولف

  حبیب امانی و احمدرضا: مترجمان
 1394نیوند، : ناشر

 
  معرفی کتاب

کمک کنیم کودکان با تغییر، استرس و اضطراب مقابله کنند«کتاب 
و در سال   ،شده توسط دبورا پالمر نوشته) فصل

هاي خالقانه است که براي کودکانی که در این کتاب پر از ایده
سطوح طبیعی اضطراب مشکل دارند، استفاده می

کند که هدف ویژه آنها کمک به کودکان براي بازي ارائه می
این تمرینات براي استفاده فردي یا گروهی مناسب است، و همچنین، بسیاري از آنها . است

براي استفاده کودکان با نیازهاي پیچیده یا داراي مشکالت گفتار و زبان، سودمند است
هاي خالقانه و لذتتاران، معلمان، درمانگران و هر کسی که به دنبال روشنیز دارد، براي والدین، پرس

این کتاب در وهله اول براي استفاده فردي یا گروهی کودکان . کنار آمدن با تغییر، استرس و اضطراب است، منبعی ارزشمند خواهد بود
تواند هم براي کودکان بزرگبه راحتی میهاي آن ساله طراحی شده است، اما ایده

  .مشکالت یادگیري مورد استفاده قرار گیرد

 

یک یا چند مولفه از نیاز به 
به عنوان مشکل شناخته شد، درمانگران ممکن است تمایل داشته باشند از برخی ابزارهاي تشخیصی و روش هاي بالینی این کتاب براي 

کمک به زوجین به منظور پرداختن به این حوزه مشکل آفرین و
در آغاز هر فصل، نکات کلیدي ارائه شده است

نکته مهمی که باستی به خاطر داشت اینکه اگرچه تکنیک هاي بالینی در هر فصل ماهیتی کلی دارند، اما بدین معنا نیست که آن
اختصاص به همان مولفه صمیمیت داشته باشند

بستگی به شرایط و عوامل زیادي دارد
تصمیم هایی به بینش بال

رویکرد تجویزي در درمان مشکالت مربوط به صمیمیت زوجین، احساس راحتی کنند
کلیشه اي به کار گرفته شوند

درمانگرانی که این کتاب را مطالعه می کنند، تشویق می شوند این تکنیک ها را آزمون کنند و آنها را به شیوه اي خالق و نوآیین به کار 
ببرند تا با سبک درمانی منحصربه فردشان هماهنگ شوند

براي استفاده کودکان با نیازهاي پیچیده یا داراي مشکالت گفتار و زبان، سودمند است
نیز دارد، براي والدین، پرس

کنار آمدن با تغییر، استرس و اضطراب است، منبعی ارزشمند خواهد بود
ساله طراحی شده است، اما ایده 7-11

مشکالت یادگیري مورد استفاده قرار گیرد
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  کی، مارتا دیویس، پاتریک فنینگ
    دکتر حسن حمیدپور، دکتر زهرا اندوز

این کتاب، راهبردهاي نظام مندي براي درمان طیف روان شناختی در اختیار شما قرار می 
  ".این کتاب، منبع بسیار ارزشمندي است هم براي متخصصان بالینی و هم براي مراجعان

  ، بنیان گذار شناخت درمانیآرون بک
 

. هم مراجعان و هم متخصصان بالینی باید این کتاب را مطالعه کنند
 –اگرچه این کتاب مبتنی بر معیارهاي علمی است مثل بسیاري از کتاب هاي شناختی 

  ".رفتاري، اما واقعیت این است که روشن، ساده، کاربردي و بدون ابهام نوشته شده است
  روان شناسی بالینی، دانشگاه کالیفرنیا، استاد ژاکلین پرسونز

  
 بازگشت به صفحه اول

  
  

 )سمینارهاي ادواري بیمارستان روزبه(مغز، شناخت و رفتار مجموعۀ دوم 

 1387است که از سال » سمینارهاي ادواري مغز، شناخت و رفتار
م در بیمارستان روزبه برگزار می  .شده است منظّ

هاي مختلف توسط استادان و  رانی در زمینه سخن 40
هاي گوناگون علوم مرتبط با مغز، شناخت و رفتار  هاي مختلف از حیطه

: گردد هاي زیر را شامل می موضوعشود،  مطالبی که در این مجموعه عرضه می
پذیري و  پور؛ ظرایف شکل یادگیري زبان و ارتباط متقابل آن با ساختارهاي مغز، از دکتر نیلی

هاي مغزي، از دکتر شکیبا و دکتر  هاي مختلف رشد و آسیب
هاي عصبی در مغز، از  هاي آن بر اساس مفهوم شبکه نوروزیان؛ امکان توضیح شخصیت و پویایی

زاده؛ تبیین کارکردهاي  شناسی شناختی استعاره، از دکتر قاسم
هاي  ها و مکانیسم صفا؛ نظّریه شناسی، از دکتر نجاتی آگینی و آسیب

هاي طیف وسواس، از دکتر شمس؛ و باألخره مروري بر عوامل 
 .ها از دکتر محمدي گیري از آن

پزشکی،  شناسی، روان پژوهی، روان شناختی، عصبمندان علوم 

  بازگشت به صفحه اول
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  رهایی از مشکالت هیجانی -4-11
کی، مارتا دیویس، پاتریک فنینگمتیو مک: مولف

دکتر حسن حمیدپور، دکتر زهرا اندوز: مترجمان
  ارجمند: ناشر

  
  معرفی کتاب

این کتاب، راهبردهاي نظام مندي براي درمان طیف روان شناختی در اختیار شما قرار می "
این کتاب، منبع بسیار ارزشمندي است هم براي متخصصان بالینی و هم براي مراجعان. دهد

هم مراجعان و هم متخصصان بالینی باید این کتاب را مطالعه کنند. کتابی بی نظیر است "
اگرچه این کتاب مبتنی بر معیارهاي علمی است مثل بسیاري از کتاب هاي شناختی 

رفتاري، اما واقعیت این است که روشن، ساده، کاربردي و بدون ابهام نوشته شده است
ژاکلین پرسونز

مغز، شناخت و رفتار مجموعۀ دوم  - 11- 5
  

  معرفی کتاب
مین مجموعۀ  سمینارهاي ادواري مغز، شناخت و رفتار«این کتاب، دو

م در بیمارستان روزبه برگزار میبه طور  منظّ
40بیش از ) 94خرداد (از آغاز تاکنون 

هاي مختلف از حیطه پژوهشگران دانشگاه
مطالبی که در این مجموعه عرضه می. ارایه شده است

یادگیري زبان و ارتباط متقابل آن با ساختارهاي مغز، از دکتر نیلی
هاي مختلف رشد و آسیب ساختار پویاي مغز در دوره

نوروزیان؛ امکان توضیح شخصیت و پویایی
شناسی شناختی استعاره، از دکتر قاسم دکتر نقوي؛ مروري بر روان

آگینی و آسیب شناختی باورهاي جادویی و خرافی، از دکتر شریفی؛ ارتباط تن
هاي طیف وسواس، از دکتر شمس؛ و باألخره مروري بر عوامل  ها و اختالل بندي عالمت مقدم؛ تقسیم ريدخیل در درد مزمن، از دکتر اصغ
ر بر پیش هاي اضطرابی و روش خطرپذیري و حفاظتی در اختالل گیري از آن هاي مؤثّ

مندان علوم  پژوهان، دانشجویان، عالقه ها براي دانش مطالعۀ این مجموعه مقاله
  .شود اي قویاً توصیه می شناسی، فلسفه و علوم رایانه

 

رفتاري، اما واقعیت این است که روشن، ساده، کاربردي و بدون ابهام نوشته شده است

شناختی باورهاي جادویی و خرافی، از دکتر شریفی؛ ارتباط تن روان
دخیل در درد مزمن، از دکتر اصغ
خطرپذیري و حفاظتی در اختالل

مطالعۀ این مجموعه مقاله
شناسی، فلسفه و علوم رایانه نورولوژي، زبان
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  شناسی سالمت بالینی روان -11- 6
  بول. توماس ج: مولف

  دکتر وحید صادقی دکتر فریبا زرانی، فاطمه آقایی میبدي، ،انسیه انجدانی :مترجمان
 پورشریفیدکتر حمید  دکتر فریبا زرانی،: ویراستار

  ارجمند: ناشر
  

  معرفی کتاب
طور تخصصی به مبحث  شناسی است که به هاي پرکاربرد روان روانشناسی سالمت ازجمله گرایش

هاي جسمانی و رفتارهاي مرتبط با ارتقاء  شناختی در مسائل مرتبط با بیماري کاربرد اصول روان
 .پردازد سالمت جسمی می
شناسی بالینی سالمت که در آن گسترة وسیعی  درسنامۀ جامع رواناي است از  کتاب حاضر گزیده

شناختی و رفتاري در  نقش عوامل روان: طور تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است شناسی سالمت به از موضوعات مرتبط با حیطۀ روان
شناسی براي  هاي روان ها و مدل تئوريگیري و بهبود برخی اختالالت پزشکی، عوامل رفتاري اثرگذار بر وضعیت سالمت و بررسی  شکل

اي از متخصصین  جان بول در این کتاب با همکاري طیف گسترده. ایجاد چارچوبی منسجم در تبیین مسائل مرتبط با حیطۀ سالمت
 .شناسی سالمت فراهم کرده است حیطۀ سالمت، بستري مناسب براي پرداختن به موضوعات تخصصی روان

  بازگشت به صفحه اول  
  
  

   
 
 
  تبریک -12- 1

v انتصاب بجا و شایسته  اندرکاران خبرنامههیات مدیره انجمن روانشناسی ایران و دست، جناب آقاي دکتر بهروز دولتشاهی
از  دانسته وبسیار باعث مسرت و خشنودي دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی جنابعالی بعنوان مدیر گروه روانشناسی بالینی 

  .است توفیقات روزافزون و سالمتی شما را آرزومند و دنمایی صمیم قلب انتصاب جنابعالی را تبریک و تهنیت عرض می
  

v عضو محترم پیوسته انجمن روانشناسی عباس پورشهبازکمال مسرت و خوشحالی اطالع حاصل شده است جناب آقاي دکتر  با ،
هیات . اندعضو هیئت تحریریه مجله روانشناسی معاصر، از مرتبه استادیاري به مرتبه دانشیاري ارتقاء یافتهو همچنین  ایران

اندرکاران خبرنامه، این موفقیت چشمگیر را به ایشان تبریک گفته، برایشان آرزوي مدیره انجمن روانشناسی ایران و دست
 .زون داردبهروزي، سالمتی و شادکامی و توفیق روزاف

  
v به سمت معاون پارلمانی، حقوقی و استان  با کمال مسرت اطالع حاصل شد که جناب آقاي دکتر حمید پورشریفی، از مهرماه

روابط عمومی انجمن این انتخاب و انتصاب را خدمت ایشان . هاي سازمان نظام روانشناسی و مشاوره منتخب و منصوب شده اند
در امور استانها موقتی و با قصد فعال سازي شوراهاي استانی ذکر می کند و نیز  ود راخ پذیرش حضور مجدد البته  که

 تبریک ها و تسلیت ها -12
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شایان ذکر است جناب آقاي دکتر پورشریفی، در حال حاضر بازرس . جامعه روانشناسی و مشاوره کشور تبریک می گوید خدمت
 .نیز هستند انجمن روانشناسی ایران و عضو شوراي مرکزي سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 
v  مایه مسرت است که اطالع یافتیم همکار ارجمند، جناب آقاي دکتر حمید یعقوبی، عضو محترم پیوسته انجمن روانشناسی

تحقیقات و فنآوري و رئیس سازمان امور   ایران، طی حکمی از طرف جناب اقاي دکتر صدیقی، معاون محترم وزیر علوم،
شایان ذکر است . دانشجویان کشور، به سمت مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان کشور منصوب شده اند

علمی روانشناسی بالینی را برعهده داشتند و در حال حاضر عضو هیات علمی  جناب آقاي دکتر یعقوبی که قبال ریاست انجمن
سرپرستی این دفتر را که نام قبلی آن دفتر مرکزي مشاوره بود بر عهده داشتند و تاکنون  1387شگاه شاهد هستند، از سال دان

روابط عمومی انجمن روانشناسی ایران، این انتصاب شایسته . منشاء اثرات سودمندي در حوزه مشاوره دانشجویی کشور بوده اند
مراکز مشاوره دانشجویی سراسر کشور تبریک گفته و براي ایشان و نیز کلیه دست در  را خدمت ایشان و همکاران ارجمند

 .اندرکاران مشاوره دانشجویی آرزوي توفیق روزافزون دارد

 
v  دکتر محمد کاظم واعظ موسوي را به عنوان رئیس انجمن  انتخاب شایسته جناب آقاي  شناسی ایرانهیات مدیره انجمن روان

عرض می نمایند و امید می رود که حضور ایشان در این سمت، همچون همیشه  تبریک  صمیمانه تخصصی روانشناسی ورزشی
 .منشاء ثمرات ارزنده اي براي جامعه روانشناسی و حوزه ورزش باشد

  
  تسلیت - 2-12

v  انجمن   سردبیر محترم مجله روانشناسی معاصر  بشارتمحمد علی با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم جناب آقاي دکتر
          هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران و  اند، بدینوسیلهدر فراق مادر بزرگوارشان به سوگ نشسته روانشناسی ایران

از درگاه خداوند متعال براي آن مرحومه رحمت  تسلیت گفته و این فقدان بزرگ را خدمت ایشان اندرکاران خبرنامهدست
 .داریم و براي بازماندگان صبر و اجر مسألت می واسعه الهی و همجواري با فرزندان شهیدش

 
v  سرکار خانم بزرگوار  برادرهیات مدیره انجمن روانشناسی ایران و دست اندرکاران خبرنامه انجمن روانشناسی ایران، درگذشت

را خدمت ایشان تسلیت گفته، از درگاه خداوند  شکوفه منتظم، مدیر اجرایی مجله دانش روانشناسی انجمن رونشناسی ایران
  . نمایدصبر مسألت می ي گرامیشانمتعال براي این همکار ارجمند و خانواده
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را در پیشبرد  هاي انجمن برداشته و ما فعالیت ي ادامهتوانند گامی مؤثر در  اعضاي انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می
  :ه کنندیشناسی ایران مدارك زیر را ارابراي عضویت در انجمن روانمندان  عالقهاهدافمان یاري دهند؛ لذا خواهشمند است ابتدا 

اخت حق پردفیش اصل کارت دانشجویی یا مدرك تحصیلی ـ  کپیـ  کپی صفحه اول شناسنامهـ  3×4دو قطعه عکس 
  ).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 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

 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 
 .را به موقع دریافت نمایندها و دیگر موارد مرتبط با انجمن نباشد 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

مدیره،  أتیهي  ي پستی داخل کشور است، بر این اساس مطابق مصوبه نهها براي خارج از کشور متفاوت از هزی 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

توانید با اظهارنظر در خصوص محتواي خبرنامه، از  و دانشجوي عزیز می قدر گرانا همکار گرامی، استاد شم. 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  .رمان سهیم شویدشناسان کشوها میان روان اخبار و دیدگاه
  .همچنین از عزیزانی که به هر طریقی با خبرنامه همکاري داشته باشند با ذکر نام تشکر به عمل خواهد آمد

 
 

  ایران روانشناسیهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن   
اگرچه . نماییداي خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت میاست که با احساس مسئولیت علمی و حرفهي مسرت و خوشحالی مایه

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

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

  ایران یعنی 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

بــانکی  ریــال بابــت حــق عضــویت ســالیانه طــی فــیش.................... .....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

  .........................................................................:............................................................................................................................نشانی محل کار
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  تاریخ                                                                     
  :یاز براي عضویتمدارك مورد ن

* 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* یک قطعه عکس:* تمدید عضویت
  :حق عضویت سالیانه

  ریال 250.000) و یا مشاوره روانشناسیدکتراي (پیوسته عضویت  -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

