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بلـه،  . مهمترین خبر تابستان امسال براي ما روانشناسان و مشاوران ، برگزاري انتخابات سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره باشـد      شاید
این انتخابات براي تعیین  اعضاء شـوراي  . سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایرانچهارمین دوره  انتخاباتتابستان امسال مصادف است با 

 . تیرماه برگزار خواهد شد 25در تاریخ سان وهیئت بازرمرکزي 
سـازمان  . اي آن هم در جهان و ایران عمـر زیـادي ندارنـد   هاي حرفهها و سازمانهمان گونه که علم روانشناسی در دنیا نوپاست، ارگان   

ود تجـاربی را از جنبـه هـاي    نظام روانشناسی  جمهوري اسالمی ایران تاکنون سه دوره را پشت سر گذاشته است  و البتـه در جایگـاه خـ   
این سازمان هم با ارزیابی هاي درونی و هم از منظر بیرونی مانند هر سازمان دیگـري نقـاط قـدرت و ضـعفی     .گوناگون کسب کرده است 

ن نظـام  انتخابات سازما. .ها براي چهار سال آینده صورت پذیرداینک  انتخابات دوره چهارم فرصت مغتنمی است که بهترین انتخاب. دارد
روانشناسی از جهات مختلفی اهمیت دارد و جا دارد همه اعضاي جامعه روانشناسی ایران درجدي گرفتن این سازمان  که  خود دستآورد 

ها و عملکرد این سازمان تعیین کننـده ي آینـده ، هویـت    سیاست. بزرگی براي تثبیت شایسته ي رشته و حرفه ي ما هست سهیم شوند
  .روانشناسان و مشاوران در کشور ما استحرفه اي  و وجه ي 

عالقه و اشتیاق عمومی نسبت به روانشناسی شکل گرفته است  . هاي اخیر شاهد رشد و توسعه فزاینده روانشناسی در ایران بوده ایمدهه   
آگـاهی بـاالیی نسـبت بـه      چه اقبال براي آموختن آن و چه اقبال براي بهره گیري از توانمندیهاي آن و برخالف گذشته مردم شـناخت و 

. اي شـدن روانشناسـی  نیـز تغییـرات شـگرفی رخ داده اسـت      از لحاظ   حرفـه . اندهاي دانش و کاربرد آن کسب کردهروانشناسی و حوزه
 اي از روانشناسـان هاي حرفـه اند و درخواست و تقاضا براي دریافت کمکروانشناسان  زیادي  در موسسات مختلف شروع به فعالیت کرده

  . گسترش یافته است
اگرچه اعضاي جامعه روانشناسی از گسترش سریع روانشناسی در جامعه ایران خشنود هستند و به حق هم اتفـاقی کـه در ایـن زمـان        

ند ایم ،  ولی این حضور چشمگیر که آسیب پذیري ما را نیز باال می برد نیازمکوتاه در ایران رخ داده است در کمتر کشوري شاهد آن بوده
مـا  .ساماندهی مناسب و استاندارد سازي خدمات است  که  این بار بسیار گران بر عهـده ي سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره اسـت       

هاي وسیعی از افراد امیدواریم رشد و گسترش روانشناسی نه فقط در کمیتها بلکه هر روز بیشتر در کیفیتها  ادامه پیدا کند، چرا که طیف
هاي موثر و این خدمات می توانند بسیار گسترده باشند از حضور روانشناسان در پیشگیري. اع خدمات روانشناسی نیاز دارند جامعه به  انو

هاي کالن گرفته  تا در دسترس  هر چه بیشتر عموم قرار گرفتن خـدمات مداخلـه اي   بهنگام از آسیبهاي اجتماعی در سطح برنامه ریزي
بود که با باال رفتن  کیفیتها نقش روانشناسان و مشاوران در پیشـبرد سـالمت روان و بـاال بـردن  کـار آئـی        حرفه اي، و این گونه خواهد 

جامعه بیش از پیش احساس خواهد شدو روانشناسان ما هم مانند روانشناسان بسیاري جوامع توسعه یافته تر از حرمت و منزلت اجتماعی 
به دلیل نقش بسیار مهمی که نظام در سر نوشت روانشناسی و مشاوره دارد، همـه ي شـما را    و اینک. باال و بدیهی بر خوردار خواهند شد

به شرکت فعال و آگاهانه در انتخابات چهارمین دوره نظام روانشناسی براي انتخاب  اعضاء شوراي مرکزي و هیئت بازرسان سازمان نظـام  
  .کنیمروانشناسی و مشاوره ایران دعوت می

  
  
  
  
   

  سخن نخست -1
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لیست انجمن روانشناسی ایران براي انتخابات چهارمین دوره شوراي مرکزي و هیات بازرسان سازمان نظام  -2- 1
  روانشناسی و مشاوره

اینک به لطف خدا، رشته و حرفه روانشناسی و مشاوره در مرحله بالندگی در خور توجهی قرار گرفته است، در عین حاالین رشته با 
بر این اساس، با وجود . چالشهایی مواجه است که ایجاب می کند ضمن حفظ نقادي هاي سالم، وحدت در درون حرفه حفظ شود

اینکه اعضاي ارزشمندي از انجمن اعالم داوطلبی کرده اند که خود می تواندفهرست کاملی را ایجاد کند، انجمن روانشناسی ایران، به 
وانشناسی در کشور، به منظور توجه ویژه  به آینده رشته و حرفه، صرفا به اعضاي انجمن بسنده عنوان گسترده ترین تشکل علمی ر

از این رو انجمن روانشناسی ایرانفهرستیمتشکل از پدیدآورندگان سازمان، مسئوالن سازمان، نقادان عملکرد سازمان و . نکرده است
، رویکرد »هاي سالم و سازندهحفظ وحدت به همراه نقادي«ریم رویه امیدوا. کنداجرایی را ارایه می -شخصیت هاي برجسته علمی

  .غالب اعضاي محترم حرفه روانشناسی و مشاوره قرار گیرد
    

  
  

  براي روانشناسان انجمن روانشناسی ایرانکاندیداهاي 
  )به ترتیب حروف الفبا(

  
  لینک ها  معرفی مختصر  نام و نام خانوادگی  ردیف

1  

  

  
  اللهیاريدکتر عباسعلی 

  

از معماران سازمان نظام در دوره  
  ششم مجلس

  رییس سازمان نظام در دوره سوم

  شرح حال
  و

  برنامه
  

2  

  

  
  دکتر حسن پاشا شریفی

  

عضو شوراي مرکزي و رییس 
کمیسیون تخصصی روانسنجی 

  سازمان نظام

  شرح حال
  و

  برنامه
  

 خبر ویژه -2
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3  

  

  
  دکتر حسین شکرکن

رییس انجمن روانشناسی اجتماعی 
  ایران

رییس کمیسون تخصصی صنعتی 
  سازمانی سازمان

  شرح حال
  و

  برنامه
  

4  

  

  
  دکتر پروانه محمدخانی

عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی 
  ایران در دوره هاي هشتم و نهم
مدیر گروه روانشناسی بالینی 
 85دانشگاه علوم بهزیستی از سال 

  94تا 

  شرح حال
  و

  برنامه
  

5  

  

  
دکتر محمدابراهیم 

  مداحی

اولین معمار سازمان نظام، در دوره 
  پنجم مجلس

معاون آموزشی سازمان نظام در 
  دوره سوم

  شرح حال
  و

  برنامه
  

6  

  

  
  مظاهريدکتر محمدعلی 

رییس دانشکده علوم تربیتی و 
  روانشناسی دانشگاه

رییس انجمن روانشناسی بالینی 
  کودك و نوجوان

  شرح حال
  و

  برنامه
  

  
  
  
  
  



139513951395تابستان تابستان تابستان : : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننالکترونیکی انجمن رواالکترونیکی انجمن رواالکترونیکی انجمن رواخبرنامه خبرنامه خبرنامه سی و ششمین سی و ششمین سی و ششمین     
 

6 
 

  براي مشاوران انجمن روانشناسی ایرانکاندیداهاي 
  )به ترتیب حروف الفبا(

  
  هالینک   معرفی مختصر  نام و نام خانوادگی  ردیف

1  

  

  
  دکتر بهروز بیرشک

  عضو شوراي مرکزي سازمان
عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی 

 بالینی

  شرح حال
  و

  برنامه
  

2  

  

  
  دکتر باقر ثنایی ذاکر

عضو شوراي مرکزي در دوره هاي 
  اول تا سوم

بنیانگذار انجمن مشاوره ایران و 
  رئیس دو دوره آن

  شرح حال
  و

  برنامه
  

3  

  

  
  دکتر سیمین حسینیان

  عضو شوراي مرکزي سازمان نظام
عضو کمیسیون تخصصی مشاوره 

  خانواده

  شرح حال
  و

  برنامه
  

4  

  

  
  دکتر نرگس طالقانی

عضو کمیسیون تخصصی خانواده 
  سازمان نظام

عضو سابق هیات مدیره انجمن 
  روانشناسی ایران

  شرح حال
  و

  برنامه
  

5  

  

  
  دکتر شکوه نوابی نژاد

قائم مقام شوراي مرکزي سازمان 
  نظام

رییس کمیسیون تخصصی مشاوره 
  خانواده سازمان نظام

  شرح حال
  و

  برنامه
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  براي بازرسان انجمن روانشناسی ایرانکاندیداهاي 
  )به ترتیب حروف الفبا(

  
  لینک ها  معرفی مختصر  نام و نام خانوادگی  ردیف

1  

  

  
  دکتر علیرضا آقایوسفی

رئیس سازمان نظام استان قم 
  تاکنون

رئیس سابق دانشگاه پیام نور 
  استان قم

  شرح حال
  و

  برنامه
  

2  

  

  
  دکتر ناصر صبحی قراملکی

قائم مقام معاون آموزشی سازمان 
  نظام

مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده 
  وزارت ورزش و جوانان

  شرح حال
  و

  برنامه
  

3  

  

  
  دکتر ولی اله فرزاد

  عضو هیات بازرسان سازمان نظام
رئیس هیات بدوي رسیدگی به 

  تخلفات سازمان نظام

  حالشرح 
  و

  برنامه
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 بازگشت به صفحه اول
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  5139در سال ایران  شناسیانجمن روان تابستان هاي آموزشی کارگاه -2- 1
هر  بهاي. شود که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسی ایرانانجمن روان تابستانهاي آموزشی  فهرست کارگاه
ده به ازاي هر روز تومان در نظر گرفته شده است که ر هزا150، شود یمساعته ، به جز موارد استثنایی که جداگانه ذکر  8کارگاه آموزشی 

چنانچه  در نظر گرفته شده است هم براي دانشجویان تخفیفده درصد شناسی ایران، و براي اعضاي انجمن رواندرصد 
مدت زمان برگزاري روزانه هر . شود کسر می  از مبلغ کارگاه درصدبیست به ازاي هر روز  ،افرادي دانشجو و عضو انجمن باشند

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

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

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 
شرایط شرکت در 

 کارگاه
 

 
 تاریخ برگزاري

 

 
  مدرس

 

  
  عنوان کارگاه آموزشی    

 
 

مدرك  تخصص
 علمی

  نام و نا م
  خانوادگی

کارشناسی  فارغ التحصیل
روانشناسی و مشاوره به 

 باال
تیر 21  

شناسی کودکان روان
 دهیدکتر فر دکتري استثنایی

یالنیم یتراب  
مداخله زود هنگام در تحول کودکان 

  یسالگ 5خردسال از تولد تا 

تیر 30  "  
 روان شناسی
دکتر خسرو  دکتري مشاوره

 حمزه
کارگاه روانشناسی کاربردي در ورزش 

  )2(قهرمانی

مرداد 21و 20و 19  " دکتر منصوره  دکتري روان شناسی 
یالسادات صادق  

 ریاز ازدواج همراه با تفس شیمشاوره پ
  نیزوج مرخین میآزمون ها و ترس

شهریور 11و10و9  " دکتر منصوره  دکتري روان شناسی 
یالسادات صادق   يرفتار یشناخت یزوج درمان 

شهریور 18 " دکتر شهال  دکتري روان شناسی 
 پاکدامن

 ریبراساس تفس تیشخص یابیارزش
  تست درخت

شهریور  25و24  " دکتر منصوره  دکتري روان شناسی 
یالسادات صادق  

در طالق در  یمداخالت روان شناخت
 نیاز طالق، در ح شیپ( سه مرحله 

  )طالق و بعد از طالق

شهریور  29و  28  "  
 روانشناسی
دکتر فرشته  دکتري عمومی

 باعزت

و درمان اختالل خواندن و  صیتشخ
 نینو ينوشتن براساس نرم افزارها

  یعلوم شناخت

  هاي آموزشی انجمن روانشناسی ایرانکارگاه -3



139513951395تابستان تابستان تابستان : : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننالکترونیکی انجمن رواالکترونیکی انجمن رواالکترونیکی انجمن رواخبرنامه خبرنامه خبرنامه سی و ششمین سی و ششمین سی و ششمین     
 

9 
 

  
  

  
  نتایج انتخابات گروه هاي تخصصی انجمن روانشناسی ایران -4- 1

فروردین، در ادامه دیدار نوروزیانجمن روانشناسی ایران و دیگر انجمن هاي علمی روانشناسی و  26انتخابات گروه هاي تخصصی روز 
مشاوره، در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی و با مدیریتمسئول گروه هاي تخصصی انجمن روانشناسی ایران، سرکار خانم دکتر الدن 

ن انتخابات، راي گیري براي تشکیل ده گروه تخصصی انجام شد و در نهایت با توجه به حدنصاب شرکت کنندگان در ای. فتی برگزار شد
در هر کدام از گروه هاي تخصصی، هیات مدیره انجمن، انتخابات هفت گروه تخصصی زیر را که حدنصاب الزم را داشتند تایید نمود با این 

  . شکیل و تجدید فعالیت سایر گروه هاي تخصصی مهیا شودامید که در فرصت دیدارهاي بعدي امکان ت
- الزم است هر کدام از گروه هاي تخصصی زیر، با حضور و یا اطالع مسئول محترم گروه. نتایج به ترتیب آراي کسب شده ارایه می شود

و با دریافت احکام از طرف ریاست هاي تخصصی نسبت به برگزاري انتخابات داخلی براي تعیین رئیس، نایب رئیس و دبیر اقدام نموده 
  . محترم انجمن، شروع به کار نمایند

شایان ذکر است که علت تاخیر اعالم نتایج، ضرورت کنترل عضویت شرکت کنندگان و مشکل در سامانه عضوگیري انجمن بود که از این 
  .بابت پوزش به عمل می آید

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  نام و نام خانوادگی  عنوان گروه
  )به ترتیب آرا(

روه
گ

 
ان 

درم
ی 
صص

تخ
ري

فتا
ی ر

خت
شنا

  

  دکتر الدن فتی
  دکتر مهرنوش اثباتی

  دکتر ابوالفضل محمدي
  سارا بنی هاشمی

  علی فیضی

ی 
صص

 تخ
روه

گ
وي

نکا
روا

  

  الدین اسمعیلیصالح
  رضا شهال

  دکتر سیدحسین مجتهدي
  سیدمحمد حیدرحسینی
  دکتر امیرحسین ماحوزي

ی 
صص

 تخ
روه

گ
ران

 بح
 در

خله
مدا

  

  علی مددیان پاك
  دکتر مهرنوش اثباتی
  مینا نظري کمال
  علیرضا اکبري

  مرتضی جهانشاهلو

 شناسی ایرانهاي انجمن رواناخبار و اطالعیه -4
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  نام و نام خانوادگی  عنوان گروه
  )به ترتیب آرا(

ی 
صص

 تخ
روه

گ
بت

 مث
سی

شنا
روان

  

  دکتر شهریار شهیدي
  علیرضا معماریان

  دکتر سیدآرش تقوي
  مانا چم زاده
  غزال گلشنی

روه
گ

 
ی 
صص

تخ
ی 
بتن

ی م
اس
شن

روان
هد

شوا
بر 

  

  دکتر حمید پورشریفی
  دکتر هادي زمانیان

  سمیرا ضرابی
  فهیمه برخورداري

  دکتر ابوالفضل محمدي

ی 
صص

 تخ
روه

گ
ش

ورز
ی 
اس
شن

روان
  

  دکتر خسرو حمزه
  موسويدکتر محمدکاظم واعظ

  دکتر صادق نصري
  محمدهادي هادیزاده

  الهام محمودي

وه 
گر

نر 
ی ه

صص
تخ

ات
دبی

و ا
  

  دکتر حسن عشایري
  پناهیدکتر کامران علی

  یلدا غفوریان
  دکتر احمد محیط

  دکتر سیدحسین مجتهدي
 
  
  پیش ثبت نام دوره هاي مهارتی درمان شناختی رفتاري -2-4

نظري و عملی توسط جمعی از اساتید با انجمن روانشناسی ایران درنظر دارد دوره هاي مهارتی درمان هاي شناختی رفتاري را به صورت 
  .اعطاي گواهی برگزار نماید

  .متقاضیان می توانند براي ثبت نام اولیه با دفتر انجمن تماس بگیرند

 88785266: تلفن دفتر انجمن

  دانشجوي کارشناسی ارشد به باال: شرایط شرکت کنندگان
  

 بازگشت به صفحه اول
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  عضوگیري انجمن روانشناسی ایران به صورت تحت وب انجام می شود - 3-4
توانند رساند به لطف خدا و با بازنگري سایت انجمن، عالقمندان عضویت و نیز تمدید عضویت در انجمن روانشناسی ایران میبه اطالع می

در واقع بعد از این    .دارك به صورت پستی نیستبراي ثبت نام و عضو شدن در انجمن، از طریق وب اقدام نمایند و نیازي به ارسال م
 .عضویت به شیوه ارسال پست انجام نخواهد شد

از اعضاي فعلی انجمن، براي تکمیل و اصالح اطالعات عضویت خود و نیز از افراد عالقمند به عضویت، براي ارسال مدارك درخواست می 
شناسی ایران خواهشمند است فایل هاي مدارك زیر را به صورت اسکن شده قبل از اقدام به ثبت نام و عضویت در انجمن روان شود که

 :آماده کنید
  jpg کیلو بایت ،فرمت عکس 100، اندازه عکس کمتر از 3*4عکس پرسنلی  .1

 )کیلو بایت 100اندازه کمتر از (تصویر کارت ملی یا تصویر صفحه اول شناسنامه  .2

اندازه )(در صورتی که دانشجو هستید(یا تصویر کارت دانشجویی) کیلو بایت 100اندازه کمتر از (تصویر آخرین مدرك تحصیلی  .3
 )کیلو بایت 100کمتر از 

 )کیلو بایت 100،اندازه کمتر از )در صورتی که قبال عضو انجمن بوده اید(تصویر کارت عضویت قبلی در انجمن .4

 خارج از کشور تصویر مدرك ارزشیابی شده از وزارت علوم براي دانش آموختگان دانشگاههاي .5

 .استفاده نمائید) آخرین نسخه(براي اینکه در فرآیند ثبت نام با مشکل روبه رو نشوید از مرورگر کروم .6

 کانال انجمن روانشناسی ایران در تلگرام راه اندازي شد-4-4

و ترویج علم روانشناسی در   توسعه کانال انجمن روانشناسی ایران، به منظور اطالع رسانی اخبار، برنامه ها و اقدامات انجمن، و کمک به
به این کانال بپیوندید و در صورت امکان آن را به اعضاي جامعه  joinو انتخاب آدرس زیر  لطفا با کلیک روي. ایران راه اندازي شده است

  .روانشناسی کشور معرفی نمایید
telegram.me/iranpsyasso     

     
  .معرفی شده و تنها کانال رسمی تلگرام انجمن روانشناسی ایران است )www.iranpa.org( این کانال در سایت انجمن

  
اي تدوین و نامههاي تخصصی شیوهعبه ها و گروهشایان ذکر است انجمن روانشناسی ایران در نظر دارد در خصوص نحوه اطالع رسانی ش

تا زمانی که چنین کاري انجام نگرفته است الزم است شعبه ها و گروه هاي تخصصی صرفا از ظرفیت هاي اطالع . اطالع رسانی نماید
با نام و  ،ال در فضاي مجازيتشکیل هر گروه و کاناستفاده نمایند و به جز کانال اصلی انجمن،) سایت، خبرنامه و کانال(سانی انجمن 

 .آرم انجمن مجاز نیست

 

  تداوم فعالیت مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره انجمن روان شناسی ایران -5-4
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    
 بازگشت به صفحه اول

http://www.iranpa.org
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   حساب هدایا -6-4
  انجمن بازکردن حساب هدایا را به هیأت مدیره 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 رسیدروان
  . متعهد شدند مبلغ را به این حساب هدیه کنند

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

  . 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 

ران که در . اي خواهند بود براي بقیه اعضاي انجمن اعم از افتخاري، پیوسته و وابستهنمونه و اسوه بسیاري از مسلماً مشارکت دیگر خی
  . 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 استبه هر نحو که از دوست میرسد و 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

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

  . نشانی این حساب مبارك به شرح زیر است
 )مرکزي (بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار 

  147-850-   5162588-2 شماره حساب انجمن روان شناسی ایران
IR 14 0550 0147 8500 5162 5880 02    شماره شبا  

  6274   1219   4000   3197  :شماره کارت
  

  مجله جدید انجمن روان شناسی ایران شناسی، فراخوان مقاله براي نشریه دانش روان -7-4
اي علمی ـ ترویجی است که به منظور ارتباط دانش علمی و فنی پژوهشگران با جامعه، سهولت  مجله، »شناسی دانش روان«دوماهنامه 

شناسـی از دیـدگاه    شناسـی و تحلیـل موضـوعات روان    هـاي مختلـف روان   عمـده در زمینـه  هـاي   مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت
هاي علمی یـا   ، نفد و بررسی، گزارش)Research Papers(مقاالت پژوهشی . شود پژوهشگران، کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می

شناسان اثرگذار، ترجمه یک فصل  رگذشت زندگی روانشناسان اثرگذار، س ، مصاحبه با روان)Technical Note(هاي تحقیقاتی  یادداشت
، متضمن مطالب همسـو بـا اهـداف دو    ... )مثل رقابت در کنکور، رانندگی، شهرنشینی، تورم و (هاي اجتماعی  کتاب و تحلیل علمی پدیده

خوان مقاله، براي چاپ در این نشریه ماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهاي پیشنهادي در فرم فرا
 .شود پذیرفته می

  راهنماي نویسندگان
  :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 در هیچ نشریه ·
  . تاده نشده باشدمقاله ارسال شده همزمان به سایر مجالت فرس ·
  . ارسال شودdanesheravan@gmail.com  نشانی میل نشریه به مقاله از طریق ای ·

mailto:danesheravan@gmail.com
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  .تهیه شود Bzar 12 مقاالت فارسی با قلم . باشد5/1فواصل بین خطوط به صورت . حروف چینی شود 4Aمقاالت روي کاغذ  ·
  ).  نتایج و فهرست منابع –خالصه  –اشکال  –با در نظرگرفتن محل جداول ( باشدصفحه چاپی  8حجم مقاله حداکثر  ·
  . ، 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   ·

  :عناصر زیر استساختار مقاله شامل 
درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پستی محـل کـار، تلفـن و    (شامل عنوان، مشخصات نویسنده، نویسندگان : صفحه اول مقاله

کلمـه   220کلمـه و حـداکثر    150چکیده مقاله حداقل . است) کلمه 6تا 3(کلیدي  گانژوا، چکیده فارسی و (Email)پست الکترونیک 
  . ها در یک پاراگراف باشد گیري و توصیه ، نتیجه)در صورت وجود(، روش تحقیق )زمینه(بوده و شامل مقدمه 
  . ه باشدهاي مشخص شده در سایت نشریه همخوانی داشت به بعد بر اساس نوع مقاله، بایستی با فرمت صفحه دوم

توضیحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منابع ضـرورت نـدارد، پـائین هـر صـفحه بـا       : 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 یا مولفان، سـال انتشـار و صـفحه     باشد، به گونه) APA( د به شیوه داخل پرانتز بایمقاله  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

  : ، منابع، به ترتیب الفبائی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورد شودپایان مقالهدر 
، عنوان کتاب 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  (لفان بعدي، سال چاپ نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن براي مو: مقاله
  . ، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره  صفحات مقاله)با قلم ایتالیک(، عنوان مجله )داخل گیومه(

نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منـابع و ماخـذ، بـا حـروف نـازك و اسـتفاده از        -مستقیم و غیر مستقیم  -ها  نقل قول ·
هاي مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، بالفاصله در میان پرانتز نوشـته   گذاري نشانه
 . شود

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

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

  
 بازگشت به صفحه اول

mailto:ravan@gmail.com
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   ایران شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه -8-4
          

  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
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  

 5139شناسی ایران شعبه اصفهان در سال انجمن روان بهارگزارش عملکرد سه ماهه  ·
 
o  در محل تاالر فارابی  "بیوشیمی عشق"برگزاري سخنرانی دکتر کریم عسگري عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با عنوان

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان با همکاري قطب علمی روانشناسی معنویت و شادي دانشگاه اصفهان 

o  برگزاري کارگاهSPSSي عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ، توسط  آقاي دکتر احمد عابد  
o   پی گیري صدور گواهی شرکت کنندگان در کارگاه هاي برگزار شده توسط انجمن  
o هماهنگی جهت برگزاري کارگاه هاي درخواست شده توسط اعضاي انجمن روانشناسی 
o  چه بیشتر و بهتر به اعضاي تعیین رابطین افتخاري انجمن در دانشگاه هاي آزاد استان اصفهان جهت گسترش خدمات دهی  هر

  انجمن روانشناسی شعبه استان اصفهان
o  به صورت ماهانه و طراحی برنامه سخنرانی ها و ) شعبه استان اصفهان(برگزاري جلسات هیئت اجرایی انجمن روانشناسی ایران

  اصفهان کارگاه هاي آموزشی بر اساس کارگاه هاي درخواست شده توسط اعضاي انجمن روانشناسی شعبه استان
o  ثبت نام از اعضاي جدید متقاضی عضویت در انجمن روانشناسی تحویل کارت هاي اعضاء و گواهی کارگاه هاي برگزار شده و

  .ایران شعبه استان اصفهان به صورت هفتگی
o شعبه استان اصفهان - معرفی هفتگی کتاب و مقاالت علمی چاپ شده اعضاء انجمن روانشناسی 

 
 5139شناسی ایران شعبه کرمانشاه در سال انجمن روان بهارگزارش عملکرد سه ماهه  ·

o  کیوان کاکابرایی دکترتوسط آقاي  "روانشناسی حل مسأله "برگزاري سخنرانی تحت عنوان 

o  دکتر نبی بستانتوسط آقاي  "استاندارد هاي اخالق در پژوهش"برگزاري سخنرانی تحت عنوان 

o مراسم یادبودي با حضور خانواده آن  ،عبدالهیان از دانشجویان ممتاز و با اخالقلقاسم ابه مناسبت درگذشت جناب آقاي ابو
 .برگزار گردید 14/2/1395مرحوم، اساتید و دانشجویان  در مسجد الغدیر دانشگاه در تاریخ 

o برگزاري کارگاه هاي آموزشی 

mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:iranpa.isfahan@gmail.com
mailto:anjomanravanshenasi2013@gmail.com
mailto:gilanpa.br@gmail.com
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  1395بهار شناسی ایران در سه ماهه ي تخصصی انجمن روانها گروههاي گزارش فعالیت -9-4
  دکتر الدن فتی    

  شناسی ایرانهاي تخصصی انجمن روانمسئول گروه    

     95سال  بهارهاي ارسال شده به هیأت مدیره انجمن، در سه ماهه شناسی ایران، بر اساس گزارشهاي تخصصی انجمن روانگروه
  :  اندهاي زیر را اجرا کردهبرنامه

ارایه        95بهار ها در ها و وضعیت این گروهاي از فعالیتها، خالصهمسئوالن و اعضاي این گروههاي پرثمر با سپاس فراوان از تالش 
  : گرددمی
  

 شناسی ورزشتخصصی روان گروه ·

o شناسی ورزشبرگزاري جلسه انتخابات کمیسون تخصصی روان  
o  95برگزاري جلسه جهت آماده کردن برنامه سال  
o  شرکت در مسابقات دومیدانی معلولین قهرمانی اروپاجهت  موسويکاظم واعظ دکتر محمددعوت از  
o  2016مشارکت در آماده سازي روانی تیم هاي مختلف پارالمپیکی جهت اعزام به بازیهایی پارالمپیک ریو  

    اخبار دومین شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران -01-4
از سر گرفته شد و با استقبال  هاي علمی شاخۀ دانشجویی انجمن روانشناسی ایران سخنرانیسلسله با آغاز سال جدید برگزاري 

سخنرانی علمی در  2و  سخنرانی علمی در اردیبهشت ماه 2شاخۀ دانشجویی انجمن با برگزاري . خوب عالقمندان نیز مواجه گردید
ندرمانی به جامعه علمی روانشناسی باشد و به این ترتیب به توانسته است آغازگر معرفی نظریات جدید روانشناسی و روا خرداد ماه

  .بخشی از اهداف خود جامۀ عمل بپوشاند
درمان متمرکز بر : هاي سه درمان از موج سوم رفتاردرمانی ها و تفاوت شباهت "شود سخنرانی بعدي با موضوع  بینی می پیش

 سوم شهریور ماهکه در،  ")FAP(نی تحلیلی کارکردي، و رواندرما)ACT(، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)CFT(شفقت
منتظر دیدار . هاي موج سومی با استقبال بسیار گرمی مواجه شود ن مندي بسیار زیاد مخاطبان به درما برگزار خواهد شد به دلیل عالقه

  .شما هستیم
  :هاي برگزار شده داریم در زیر مرور تصویري کوتاهی بر سخنرانی

بهار و تابستان - علمی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایرانهاي  سلسله سخنرانی
1395  

  تاریخ برگزاري  سخنران  عنوان سخنرانی
استفاده از آگاهی، ): FAP(رواندرمانی تحلیلی کارکردي 

  عشق، و شجاعت در رواندرمانی

  آقاي علی فیضی؛
روانشناسی تخصصی دانشجوي دکتري 

  سالمت، دانشگاه تهران
  برگزار شد

  )ERT(معرفی مدل و درمان تنظیم هیجان 
  خانم زهرا طاهریفر؛

کاندیداي دکتري تخصصی روانشناسی 
  بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

  برگزار شد
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  )CFT(معرفی نظریه و کاربرد درمان متمرکز بر شفقت 
  خانم مهرنوش اثباتی؛

کاندیداي دکتري تخصصی 
  روانشناسی، دانشگاه الزهرا

  برگزار شد

): امیددرمانی( نظریۀامیدودرمانمبتنیبرامید
  تحققاهدافوآرزوهابااستفادهازراهبردهایروانشناسیمثبتگرا

  قربانی؛ زهرهخانم 
کاندیداي دکتري تخصصی 
  روانشناسی، دانشگاه الزهرا

  برگزار شد

هاي سه درمان از موج سوم  ها و تفاوت شباهت
 ، درمان)CFT(درمان متمرکز بر شفقت: رفتاردرمانی

، و رواندرمانی تحلیلی )ACT(مبتنی بر پذیرش و تعهد
  )FAP(کارکردي

  

  خانم مهرنوش اثباتی؛
کاندیداي دکتري تخصصی 
  روانشناسی، دانشگاه الزهرا
  آقاي عیسی حکمتی؛

کاندیداي دکتري تخصصی 
  روانشناسی، دانشگاه تبریز

  آقاي علی فیضی؛
دانشجوي دکتري تخصصی روانشناسی 

  تهرانسالمت، دانشگاه 

  1395شهریور  3
  17الی  15ساعت

  

  
  رواندرمانی تحلیلی کارکردي، علی فیضی
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  فر درمان تنظیم هیجان، زهرا طاهري

  

  
  درمان متمرکز بر شفقت، مهرنوش اثباتی
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  قربانی زهره امید، بر مبتنی درمان

  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  
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. 
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

  بازگشت به صفحه اول
  

mailto:shakheye.daneshjoo@gmail.com
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 کانال اطالع رسانی ستاد مرکزي انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در تلگرام - 5- 1
  :انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در تلگرام با لینک زیر راه اندازي شد کانال اطالع رسانی ستاد مرکزي

@pco_entekhabat 
 
     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 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
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  جروم سیمور برونر

  2016پنجم ژوئن  – 1915اول اکتبر 
  

  مهرناز شهرآرايدکتر 
  

حدود سه سالگی، او پس از . صد سال پیش، پسري نابینا در خانواده اي از مهاجران یهودي لهستان در شهر نیویورك متولد شد     
او . او که آخرین فرزند از چهار فرزند خانواده بود از آغاز خجالتی و بسیار کنجکاو بود. جراحی آب مروارید بینایی محدود خود را باز یافت

یکی دو نفر دوست صمیمی داشتم که با . من مثل خواهرم آلیس که بسیار اجتماعی بود و اعتماد به نفس زیادي داشت نبودم"می گوید 
  ."هم قایق رانی می کردیم

ود را در اثر سالگی پدر خ 12او در . پدرش صاحب یک کارخانه تولیدي ساعت بود و به علت مشغله زیاد، برونر با مادر خود بزرگ شد     
پس از مرگ پدر، او در رفاه بود و در نتیجه براي کسب تجربه هاي گوناگون علمی و ورزشی انعطاف . ابتالء به سرطان کبد از دست داد

  .زیادي داشت
می . از کودکی همیشه عالقه داشتم بفهمم چه چیز باعث می شود که افراد به نتیجه گیري هاي خود برسند"برونر می گوید،      

  ."خواستم ببینم در سر آدمها چه می گذرد
برونر به عنوان یک روان شناس امریکایی کارهاي ارزنده اي روي ادراك، یادگیري، و حافظه و دیگر جنبه هاي شناخت در کودکان      

رجسته بوده است و یکی از نقش او در روان شناسی شناختی انسان و نظریه یادگیري شناختی در روان شناسی تربیتی بسیار ب. انجام داد
  .است "انقالب شناختی"شخصیت هاي بارز در 

، فوق )Duke(میالدي از دانشگاه دوك  1937برونر که تحصیالت خود را در رشته روان شناسی گذراند، لیسانس خود را در سال      
در بوستون در ایالت ماساچوست ) Harvard(از دانشگاه هاروارد  1941و دکتري خود را در سال  1939لیسانس خود را در سال 

  .دریافت کرد
  .طی جنگ دوم جهانی به مطالعه پدیده هاي اجتماعی روانی پرداخت     
برونر به عنوان یکی از پیشگامان روان شناسی شناختی در امریکا تحقیقات اولیه خود را روي احساس و ادراك، نه به عنوان      

  .ال آغاز کردفرآیندهایی غیرفعال، بلکه فع
، در روان شناسی خواندند، روان شناسان را به چالش طلبید )New Look( "نگاه جدید"مجموعه اي از پژوهشهاي او که برخی آنرا      

پس از مطالعات خود در زمینۀ . که نه صرفاً پاسخ یک موجود زنده به محرکی، بلکه تفسیرهاي درونی او را نیز مورد مطالعه قرار دهند
  .اك، برونر توجه خود را مستقیماً معطوف شناخت کردادر

به عنوان استاد روان شناسی در دانشگاه هارواد پژوهشهاي ارزنده اي را در روان شناسی شناختی و تربیتی انجام  1945او در سال      
در آکسفورد روي  1972در سال . رداو براي تدریس در دانشگاه آکسفورد در انگلستان دانشگاه هاروارد را ترك ک 1970در سال . داد

او دیدگاه فطري نگري اکتساب زبان نوام چا مسکی را رد کرد و یک نظریه اجتماعی تعاملی از رشد زبان را . تحول اولیه زبان متمرکز شد
و در این زمینه مبتنی بر کارهاي ا. او تعامل اجتماعی را در تحول شناخت به طور کلی و در زبان بویژه بسیار اساسی می دانست. ارایه کرد

او مشارکت در زندگی اجتماعی و استفاده از زبان را دربرگیرنده فرآیند بین فردي، . معنی سازي بر مبناي نظریه ساخت و سازگرایی است
  .بین ذهنی و ایجاد معنی مشترك می داند

 هایادداشت-6
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براي ادامه این  1980ري کودکان کرده بود، در سال توجه خود را متوجه روان شناسی تحولی و نحوه یادگی 1967برونر که از سال      
او به عنوان استاد مدعو در دانشکده حقوق . به هیأت علمی دانشگاه نیویورك ملحق شد 1991پژوهشها به امریکا بازگشت و در سال 

  .قانونی تأثیر می گذارد، پرداخت/ دانشگاه نیویورك به مطالعه نحوه اي که روان شناسی برعملکرد حقوقی
اندکی بعد . به طور رسمی مطالعه روان شناسی شناختی را آغاز کرد A Study of Thinkingبرونر با چاپ کتاب  1956در سال      

  .مرکز مطالعات شناختی را در دانشگاه هارواد در بوستون تأسیس کرد
نی ها، او بشدت با مدل کامپیوتري مطالعه در این سخنرا. به چاپ رسید Acts of Meaningمجموعه سـخنرانی هاي او در کتاب      

  .ذهن مخالفت ورزید و بر این باور بود که براي درك ذهن و شناخت باید درکی کل گرایانه داشت
بنیان، تصویر بنیان و باالخره نمادین را پیشنهاد کرد و  –در پژوهشهاي خود در مورد تحول کودکان، برونر سه شیوه بازنمایی عمل      

او اعتقاد داشت در رویارویی با محتواي جدید براي کلیه . بر این باور بود که این مراحل جدا از هم نبوده و حالت انسجامی دارند
را ابداع کند تا آموزش ساختار مندي بین  )scaffolding(او واژه داربست . این توالی حفظ شود –اعم از کودك یا بالغ  –یادگیرندگان 

  .کودك و آموزش دهنده اش را که به کودك اجازه می دهد به طور تدریجی دانش و مهارتهاي بیشتري را رشد دهد، توصیف کند
محتوایی است، قادر به یادگیري هر گونه  –حتی در سن کم  –برونر به عنوان یک طراح آموزشی واقعی معتقد بود که یک یادگیرنده      

  .مشروط بر اینکه محتوا به گونه اي مناسب سازماندهی شود
را پیشنهاد کرد که در آن هر موضوع درسی ) Spiral( –مارپیچ  –او بر اساس درك خود از یادگیري رویکرد برنامه درسی حلزونی      

او همچنین معتقد بود که یادگیري واقعی باید . رار گیردیا مهارتی در فاصله هاي زمانی، منتهی هر بار با پیچیدگی بیشتر مورد توجه ق
  .مبتنی بر عالقه به محتوا و نه متکی بر تنبیه و آزمون باشد

در دوره حضور خود در دانشگاه هاروارد، مجموعه اي از کارهاي خود درباره ي ارزیابی سیستم هاي موجود تربیتی را در کتاب      
Process of Education اومعتقد بود که تعلیم و تربیت نباید بر حافظه مبتنی باشد و دانستن نحوه یا شیوه یادگیري . منتشر کرد

  .اهمیت بمراتب بیشتري دارد) یادگیري یادگیري (
، برونر روي تحول نظریه ساخت و سازگراي داستان گونه واقعیت کار کرد که حاصل آنرا در 1981پس از بازگشت به امریکا، در سال      
  . به چاپ رساند Actual Minds, Possible Worldsب  کتا

و چاپ آثار ارزنده پرداخت  –آکادمیک  –برونر که پژوهشگري خستگی ناپذیر بود و تا سالهاي پایانی عمر خود به فعالیت علمی      
 Theب کتا 1973، در سال Towards a Theory of Instructionکتاب  1966در سال . صاحب کتاب هاي دیگر است

Relevance of Education کتاب  1996، در سالThe Culture of Education کتاب   2000، در سالMinding the 
Law  کتاب  2003و در سالMaking Stories: Law, Literature, life را به چاپ رساند.  

  :هاوارد گاردنر درباره ي او گفته است
  . کران تعلیم و تربیت عصر بود، بلکه یادگیرنده و یاد دهنده اي الهام بخش بوداو نه تنها یکی از سرشناس ترین متف"     
ر بار او به عنوان پژوهشگر و استادي خستگی ناپذیر که مرتباً عرصه هاي گوناگون روان شناسی       حاصل بیش از هفتاد سال عمر پ

  .میالدي باقی است 2016ژوئن  5معاصر را در نوردید، پس از مرگش در تاریخ 
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براي انعکاس اخبار  را ، آمادگی خودگان زیرآموخت شناسی ایران، ضمن تبریک به دانشانجمن روان ي اندرکاران خبرنامهدست
  .دندار اعالم می هاي مرتبط و رشته شناسیروان هاي مختلفگرایشآموختگان دکتراي  دانش ي نامه پایان ي دفاع و نیز چکیده

  
  

  دانشگاه اصفهان روانشناسی  تخصصی دکتري آموختگاندانش ازسارا آقابابایی  دکتر نامهپایان چکیده -7- 1
      خبر 
به منظور شناسایی  a-انطباق و هنجاریابی آزمون  آورورا"عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایانسارا آقابابایی  دکتر

 در را " هاي تحلیلی، عملی و خالقانه کودکان تیزهوش کودکان تیزهوش و بررسی تاثیر آموزش هوش موفق بر توانایی
 .رساند اتمام به 1395اردیبهشت ماه 

 شده هدایت) مشاور تاداس( دکتر احمد عابدي، )اهنمااتید راس( دکتر مختار ملک پور، دکتر محمد باقر کجباف توسط ایشان نامهپایان
   .است

   چکیده
ساله شهر اصفهان  12- 9به منظور شناسایی کودکانتیزهوش ) a )Aurora-a-انطباق و هنجاریابی آزمون آورورا هدف پژوهش حاضر

. هاي تحلیلی، عملی و خالقانه کودکان تیزهوش بود براساس تئوري هوش موفق استرنبرگ و بررسی تاثیر آموزش هوش موفق بر توانایی
دراین مرحله پایایی، روایی، تهیه بود که  a-آورورامرحله اول، انطباق و هنجاریابی آزمون : پژوهش حاضر، در دو مرحله انجام گرفت

هاي تحلیلی،  آموزش هوش موفق بر تواناییدر مرحله دوم، اثربخشی . هاي درصدي آزمون مورد بررسی قرار گرفت -نمرات تراز و رتبه
رحله اول روش تحقیق در م. هاي آزمون آورورا مورد بررسی قرارگرفت فرضیه متناسب با حیطه 3در  عملی و خالقانه کودکان تیزهوش

جامعه . پس آزمون با گروه کنترل بود-توصیفی از نوع آزمون سازي و در مرحله دوم روش پژوهشی شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون
 400به منظور انجام پژوهش، تعداد . شهر اصفهان بودند) هاي سوم تا ششم دبستان پایه(سال 12-9آماري پژوهش شامل کلیه کودکان 

پس از . بر روي آن ها اجرا شد a-آوروراانتخاب و آزمون نمونه گیري تصادفی طبقه اي اصفهان به شیوه  سال شهر 12-9کودك 
نفر با روش نمونه گیري تصادفی ساده   40اشان دو انحراف معیار باالتر از میانگین بود، کودکی که نمره 76هنجاریابی آزمون، از بین 

سپس گروه آزمایش ). نفر 20نفر وگروه کنترل  20گروه آزمایش (یش وکنترل گمارده شدند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزما
هاي جلسات آموزشی با توجه به نظریه هوش موفق استرنبرگ و خرده آزمون(جلسه آموزش گروهی هوش موفق قرارگرفتند  10تحت 

حله اول با استفاده از روش هاي تعیین روایی و پایایی مورد هاي حاصل از پژوهش براي مر داده). تدوین و طراحی گردید a-آوروراآزمون 
از پایایی و روایی باالیی در تشخیص کودکان تیزهوش برخودار  a-آوروراهاي پژوهش نشان داد آزمون  یافته. تجزیه و تحلیل قرار گرفت

همسانی (و ضرایب پایایی به روش آلفاي کرونباخ   92/0تا   79/0، در دامنه اي از  a-آوروراضرایب پایائی بازآزمایی آزمون . باشد می
) Amosبا استفاده از نرم افزار (هاي کلی برازش در تحلیل عاملی  شاخصهمچنین . بدست آمد 91/0تا  85/0نیز در دامنه اي از ) درونی

روایی همزمان آزمون آورورا با . ق داردهاي تحلیلی، عملی و خالقانه انطبا ها با مدل ترسیم شده از هوش موفق و توانایی نشان داد که داده
هم . نتایج نشان داد که هم بستگی باالیی بین نمرات به دست آمده از آزمون آورورا و آزمون ریون وجود دارد. آزمون ریون بررسی شد

ه تفاوت گروه هاي سنی از در آزمون آورورا نشان داد ک) مانوا(چنین به منظور بررسی روایی تشخیصی، نتایج تحلیل واریانس چند متغیره 
نتایج نشان داد . در مرحله دوم، از روش تحلیل کوواریانس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. لحاظ آماري معنادار است
برطبق نظریه هوش ). p£001(هاي تحلیلی، عملی و خالقانه کودکان تیزهوش را افزایش دهد  تواند تواناییآموزش هوش موفق می

توان از هم چنین می. سال باشد 12- 9تواند ابزار مناسبی به منظور شناسایی کودکان تیزهوش می a-موفق استرنبرگ، آزمون آورورا
شود که بنابراین پیشنهاد می. شیوه آموزش هوش موفق براي افزایش توانایی هاي تحلیلی، عملی و خالقانه کودکان تیزهوش استفاده کرد

  .این روش آموزشی براي کودکان تیزهوش استفاده شود از

 چکیده پایان نامه هاي دکتري -7
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  کودکان تیزهوش، هوش موفق ، آزمون آورورا،انطباق، هنجاریابی:ها کلید واژه
    

دانشگاه تربیت روانشناسی  تخصصی دکتري آموختگاندانش از يسادات موسو اشرف دکترنامه پایان چکیده -2-7
  ، دانشکده علوم انسانیمدرس

      خبر 
 یافتگی بر تحول دیبا تأک يگر بیتخر گسترش مدل خود"عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان يسادات موسو اشرفدکتر 

 در کاهش خود) CCRT( مدت مبتنی بر مضمون محوري تعارض ارتباطی درمانگري پویشی کوتاه  روانمن و کاربرد 
  .رساند اتمام به 1395اردیبهشت ماه  در را" يگر بیتخر
 شده هدایت) اساتید مشاور( یهاناهللا فرا حجتدکتر و  یمحسن دهقان، دکتر )استاد راهنما( آزادفالح زیپرودکتر  توسط ایشان نامهپایان
   .است

   چکیده
کاربرد  - 2یافتگی من و  کنندگی تحول گري، با در نظر گرفتن نقش تعدیل گسترش مدل نظري خودتخریب - 1با دو هدف پژوهش : هدف
یافتگی من و کاهش  در افزایش تحول )CCRT(مدت مبتنی بر مضمون محوري تعارض ارتباطی  درمانگري پویشی کوتاه روان

صورت در  سال به 24تا  18دانشجوي کارشناسی دانشگاه تهران با دامنۀ سنی  274: روش. انجام شد) بالینیارزیابی (گري  خودتخریب
شده و   مقیاس تنیدگی ادراكواشنگتن،  دانشگاه جمله تکمیل آزمونگري مزمن،  مقیاس خودتخریبدسترس براي ارزیابی مدل به 
افسردگی ( 63تا  20  نفر که در مقیاس افسردگی بک، نمرة 12براي بخش مداخله و کاربندي آزمایشی، . مقیاس وقایع زندگی پاسخ دادند

نفر نیز با همین شرط، به عنوان گروه شاهد در  12. تحت درمان قرار گرفتندCCRTدرمانگري داشتند، با روش روان) متوسط تا شدید
 تکمیل گري مزمن، آزمون اي، هر دو گروه با مقیاس خودتخریب هفته 5تا  4در فواصل منظم   براي ارزیابی اثر درمانی،. دنظر گرفته شدن

مورد ارزیابی قرار  SCL-90و  DASSهاي افسردگی  مقیاس و خرده نامه افسردگی بک پرسشواشنگتن، ویرایش دوم  دانشگاه جمله
هاي بخش مداخله و کاربندي  داده. هاي برازندگی در تحلیل مسیر تفسیر شدند استفاده از شاخصآزمایی با  هاي بخش مدل داده. گرفتند
تنیدگی تنیدگی «مدل خطی : ها یافته. هاي مکرر با تکرار روي یک عامل تحلیل شدند تحلیل واریانس اندازهبه روش  آزمایشی
نشانگر نقش  CRشاخص  داري معنی. ها برازش داشت من با داده در هر دو گروه سطح باال و پایین تحول» گري شده  خودتخریب ادراك
تحلیل روند در بخش مداخله و کاربندي آزمایشی نشان داد در گروه آزمایش . در مدل مفروض بود سطح تحول من یکنندگ لیتعد
نمرة مقیاس با دو شاخص (گري  با حرکت در مسیر ارتقاي سطح تحول من، به کاهش خودتخریبCCRT درمانگري  روان

 در که اي منتهی شد ساده مدل بسط به پژوهش هاي یافته: گیري نتیجه بحث و. منجر شد )هاي افسردگی گري مزمن و نشانه خودتخریب
 عنوان  به من، یافتگی  تحول اساس این بر  .دانست می گري تخریب خود به گرایش براي عاملی را آنها ادراك یا و ها تنیدگی وجود صرفاً آن
 درمانگري روان هاي روش از استفاده نتیجه در  .کرد ایفا تبیینی مدل این در مهمی نقش شخصیت، تحول در اساسی هاي شاخص از یکی
  .شود می محسوب گرانه خودتخریب هاي گرایش تقلیل در مناسب آوردي روي عنوان  به دهند، می قرار هدف را من بیشتر یافتگی  سازش که
  

  ، تحلیل روندCCRTدرمانگري  یافتگی من، مدل، روان گري، سطح تحول خودتخریب :ها کلید واژه
  

 بازگشت به صفحه اول
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  هاي اضطرابیهاي درمانی براي افسردگی و اختاللمداخالت و طرح - 8- 1
  

  گینرابرت لیهی، استفان هولند، التا مک: مؤلفان
  فروشاندکتر مهدي اکبري و مسعود چینی: مترجمان
درآمدي از دکتر الدن  پرفسور رابرت لیهی بر ترجمۀ فارسی و پیش: يبا مقدمه

  فتی
  1395انتشارات ارجمند، : ناشر

  
  : درباره کتاب

دار ورود به  هستند و طالیههایی رو به گسترش و رشد  هاي شناختی رفتاري، درمان درمان
. شوند رویکردهاي درمانی مبتنی بر حمایت تجربی در قرن بیست و یکم محسوب می

هاي شناختی رفتاري توان یکی از تأثیرگذارترین منابع در حوزه درمانکتاب حاضر را می
 هايامتیاز اصلی این کتاب، ارائه برنامه. هاي اضطرابی و افسردگی دانستبراي اختالل

ساختار . شواهد، منسجم و کارآمد براي متخصصین سالمت روان است درمانی مبتنی بر
پردازي مشکل  گام در مسیر ارزیابی، مفهوم به اي است که خواننده را گام گونه کتاب به
. کند ها هدایت می آن در فرآیند درمان و چگونگی غلبه بر جادشدهیابینی مشکالت  بیمار، طراحی جلسات درمان، انتخاب فنون مؤثر، پیش

این باشد که افراد  شک افراد زیادي نیازمند خدمات سالمت روان هستند و وقتی قرار بر ده میلیونی کشورمان ایران، بی در جامعه چند
دانش و فنون خواهند بود که انتقال  ازیموردنزیادي براي ارائه این خدمات آموزش ببینند، آنگاه منابع آموزشی استانداردي در این زمینه 

تمام دانشجویان حوزه سالمت روان به منبعی جامع و . خوبی دارا است این کتاب این ویژگی را به. ترین وجه ممکن انجام دهند را به سهل
حال فشرده براي آموزش درمان شناختی رفتاري در قالب واحد درسی محدودشان نیاز دارند که خواندن این کتاب به آنان توصیه  در عین
و باالخره تمامی اساتید و متخصصین به نوشتاري مبتنی بر علم و عمل براي هدایت کارورزان و رفع اشکاالت آنان در کار عملی  شود؛ می

  .و استفاده در برنامه نظارت آموزشی بالینی نیاز دارند که این کتاب در این مورد نیز قابلیت کاربردي خوبی دارد
فصل  7و آموزشی تدوین شده است که  هاي درمانیدي حاوي کاربرگسیفصل، به همراه یک  10صفحه و  674کتاب حاضر در      

زدگی و گذرهراسی، هاي افسردگی، اختالل وحشتآن به آموزش ساختاریافته و جلسه به جلسه درمان شناختی رفتاري براي اختالل
عملی  -سانحه، اختالل هراس خاص و اختالل وسواس فکرياختالل اضطراب فراگیر، اختالل اضطراب اجتماعی، اختالل استرس پس از 

هاي اضطرابی و افسردگی اختصاص دارد و در نهایت هاي رفتاري و شناختی رایج در درمان اختاللفصل آن نیز به تکنیک 2پردازد و می
  .دهدهاي بهداشتی متغیر را پوشش میفصل هم درمان شناختی رفتاري در محیط مراقبت یک

  
 بازگشت به صفحه اول

  
  
  
  
  
  

 هاي جدید تابکمعرفی  -8
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  2و  1برنامه آموزش خالق براي پیش دبستان -2-8
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

 کولکر، کیت هرومن. داین تریستر داج، لورا ج: مولفان
  دکتر فرخ لقا رئیس دانا، مصطفی کریمی، دکتر فریده ترابی میالنی، جمشید هادیان، سیروس حدوت: مترجمان

  1393خجسته، تهران، چاپ اول  :ناشر
  

  : درباره کتاب
برنامه آموزش خالق، برنامه اي است که همراه با پیشرفت رشته تخصصی کودکان خردسال، تحول یافته است و ویراست چهارم این برنامه 

 .براي استفاده مربیان و والدین کشورمان، به فارسی ترجمه شده است
مربیان با هدفمندي بیشتري کودکان را مشاهده می کنند و بر اساس مشاهده هایشان، براي هر یک از موزش خالق، آ در برنامه ـ   

 .جلد تنظیم شده است 2محتوي برنامه آموزش خالق در . کودکان برنامه ریزي می کنند
گاردنر، مازلو و اسمیالنسکی مطرح  ، ابتدا نظریه هاي مربوط به تحول کودکان خردسال ، اعم از پیاژه، اریکسون، ویگوتسکی،1در جلد    

 .فصل تنظیم شده است 5شده و سپس پنج مولفه برنامه آموزش خالق در 
   ، بازي نمایشی، اسباب بازي و ) هابلوك(فصل است که به ترتیب شامل آجرك ها  11جلد دوم برنامه آموزش خالق، داراي    

 .کات موزون، آشپزي، آب بازي، شن بازي، رایانه و فعالیت در فضاي باز می باشدها، هنر، کتابخانه، بخش اکتشاف، موسیقی، حرسرگرمی
  .در انتهاي هر فصل، نامه اي به خانواده نوشته شده است تا یادگیري کودك در کودکستان و منزل هماهنگ شود
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  درمان اختالالت روان شناختی کودکان -3-8
 

  

  موریت.سوزان ال -کریستوفرسن.ادوارد آر: مؤلف
  نسرین جعفري دکتر -شهنام آزادمرددکتر  -سید بدر الدین نجمیدکتر : مترجمان

  
  

  امیرکبیر :ناشر
  
  :درباره کتاب 
عنوان کتابی مرجع ابزاري  به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسالمی، این کتاب میتواند به 

شاغل در حوزه بهداشت روان و ارائه کنندگان آموزشی و منبعی موثق براي مشارکت با دیگر افراد 
کتاب حاضر باارائه نمونه هاي معتبر کارآموزان مقطع دکتري .خدمات بهداشتی اولیه به کار رود

  .سازد که از پشتوانه تجربی خوبی برخوردارنداینترنتی و پست دکتري را با درمان هایی آشنا می

  

  )راهنماي والدین(آیا فرزندتان براي مدرسه آماده است؟  -4-8
  

  ساندرا هربوت و ایوان بیل: مولفان
  حبیب امانی و صادق فالح تفتی: مترجمان

  1395، نیوند: ناشر
  

  :درباره کتاب
آیا فرزندتان براي مدرسه "کتاب .  فصل نگاشته شده است 19این کتاب در قالب 

عملی، بر اساس یافته هاي پژوهشی نوشته شده و شامل نمونه هاي  "آماده است؟
راهبردها و فعالیت هایی است که والدین می توانند براي کمک به کودك خود در 

  :زمینه هاي زیر استفاده کنند
 انواع یادگیري •
 انگیزش •
 بازي •
 مهارت هاي اجتماعی •
 تمرکز •

 حافظه •
 مهارت هاي حرکتی •
 انجام دادن تکالیف دشوار و آسان •
 .هموارسازي راه خانه تا مدرسه •

  
نویسندگان این کتاب در کار با والدین و کودکان تجارب فراوانی دارند و رویکردي مبتنی بر تشویق، ساده و مثبت در این زمینه ارائه 

این کتاب ضمن اینکه به والدین کمک خواهد کرد تا . کرده اند که در واقع به کاهش احتمال مشکالت یادگیري کودکان کمک می کند
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رود به مدرسه آماده کنند، براي روانشناسان تربیتی، روانشناسان کودك، مربیان پیش دبستانی، آموزگاران و فرزندشان را  براي و
  .دانشجویان رشته هاي علوم تربیتی راهنمایی مناسب است

  
  میمستق انیجر بااي فراجمجمه یکیالکتر کیتحر -5-8
 

  فرزاد نصیري: نویسنده
  1394آرنا، اسفند : ناشر

  
  :کتابدرباره 

نوشته ي فرزاد » میمستق انیجر بااي فراجمجمه یکیالکتر کیتحر «کتاب 
این کتاب شامل شش فصل . به چاپ رسیده است 1394نصیري است که در سال 

  .است که به معرفی و تشریح این روش از تحریک مغز می پردازد
  خالصه اي از کتاب: بخش دوم

روشی براي تحریک ) tDCS(قیم اي با جریان مستتحریک الکتریکی فراجمجمه
یک ابزار بالینی جهت درمان اختالالت  عنوان بهطور رو به رشدي مغز است که به

ي روزافزون به استفاده از این ابزار اهمیت آن را عالقه. رود یمروانشناسی به کار عصب
ی قرار موردبررسکتاب حاضر در قالب شش فصل این روش درمانی را . دهدنشان می
، مکانیسم اثر آن بر روي tDCSي استفاده از طی این فصول، تاریخچه. داده است

ي آن و نهایتاً کاربرد آن در بهبود شناختی و درمان ریکارگ بهي استفاده و  نحوهمغز، 
 .پزشکی بررسی شده استاختالالت روان

  
   غلبه بر عزت نفس پایین -6-8

  
  فنل. وي. مالنی جی: مؤلف

  مهناز شهرآراي دکتر: مترجم

   تک رنگ :ناشر
  

  :درباره کتاب
منبعی خودیار است که به بررسی دقیق علل و  "غلبه بر عزت نفس پایین"کتاب 

  .تظاهرات عزت نفس پایین و تداوم آن می پردازد
مالنی فنل، نویسنده کتاب، با بهره جویی از فنون رفتار درمانی شناختی، سعی دارد با    

ها و ابزار الزم براي رهایی از چرخۀ تصویر و رفتاري ناسالم، آگاهی تغییر الگوهاي فکري
  .خودمنفی، هنر و مهارت پذیرش و دوست داشتن خود را آموزش دهد

این کتاب که در سه بخش و نه فصل هدفمند سازمان یافته، مطالب بسیار نظري و    
نیز کتاب می تواند  از این رو.  علمی را با جذابیت، سادگی و شفافیت مطرح کرده است

براي متخصصان و خوانندگان غیر متخصص، به ویژه براي کسانی که به طور خودانگیخته 
  .و مستقل در جهت بهبود عزت نفس خودگام بر می دارند بسیار جالب و مفید باشد
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سالمت، (رشته هاي روان شناسی  مترجم کتاب، این منبع را به تمام جوانان جامعه، دانشجو و غیر دانشجو، به خصوص دانشجویان     
هایی و رشته مشاوره و مدیریت و همکاران ارجمند و خانواده هایی که در جهت پرورش و توسعه انسان) سازمانی /بالینی، تربیتی، صنعتی

  .با عزت نفس باال در تالشند، توصیه کرده است
  
  

  
  

  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
لذا از . ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت 1395که براي سهولت در امر عضویت از ابتداي سال  اهدافمان یاري دهند

   .دریافت مدارك عضویت به صورت پستی و مراجعه حضوري معذوریم
  از طریق سایت جدید و تمدید عضویت مدارك مورد نیاز براي عضویت  ·

  . jpg فرمت عکس ،کیلو بایت 100ندازه عکس کمتر از ، ا3*4عکس پرسنلی  -1

 )کیلو بایت 100اندازه کمتر از (تصویر کارت ملی یا تصویر صفحه اول شناسنامه  -2

اندازه ( )در صورتی که دانشجو هستید(یا تصویر کارت دانشجویی) کیلو بایت 100اندازه کمتر از (تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -3
  .)کیلو بایت 100کمتر از 

 )کیلو بایت 100اندازه کمتر از ( ،)در صورتی که قبال عضو انجمن بوده اید( قبلی در انجمنتصویر کارت عضویت  -4

 هاي خارج از کشورتصویر مدرك ارزشیابی شده از وزارت علوم براي دانش آموختگان دانشگاه -5

 
 : عضویت عضویت و تمدید مبلغ حقِ ·

 ریال 350.000 )دکتراي روانشناسی و یا مشاوره(عضویت پیوسته  -1

 ریال 200.000 )کارشناسی ارشد روانشناسی و یا مشاوره(عضویت پیوسته  -2

  ریال 140.000 )کارشناسی روانشناسی و دانشجوي کارشناسی ارشد( عضویت وابسته  -3
  ریال 70.000 )دانشجوي کارشناسی روانشناسی و یا مشاوره( عضویت دانشجویی  -4
  با نظر هیئت مدیره انجمن: عضو مؤسساتی -5

  
  .استفاده نمائید) آخرین نسخه(ر فرآیند ثبت نام با مشکل روبه رو نشوید از مرورگر کرومبراي اینکه د ·

تخفیف  شامل ،عضویت در انجمن ازاتیامت ری، عالوه بر سا1386انجمن، از ابتداي سال  يهریمد أتیه ي مطابق مصوبه: شایان ذکر است
که حق عضویت خود را  باشد یاعضایی م ي براي همه» روانشناسی معاصر« ي هاي آموزشی، حق عضویت شامل اشتراك مجله در کارگاه

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

  .صورت الکترونیکی، دسترسی خواهند داشتانجمن روانشناسی ایران به »شناسی المللی روان بین« و »روانشناسی معاصر«

   یادآوري
 . کننداقدام  به تمدید عضویت خود به موقع تاعضاء نسبالزم است ساله است و یکایران  شناسی  رواندر انجمن عضویت  -1

نسبت به اصالح اطالعات سریعاً خواهشمند است  اعم از پالك، تلفن و یا ایمیل دارندآدرس ي در اگر تغییراعضاي محترم  -2
  .اقدام فرمایند) با ورود به صفحه کاربري خود(شخصی خود از طریق سایت انجمن 

  اعضاي مقیم خارج از کشور -3
توانند از طریق سایت انجمن اقدام ایران میشناسی  روانبراي عضویت در انجمن نیز دانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور 

   . فرمایند

 شرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان شناسی ایران -9
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  .مورد نیاز است پستی ایرانآدرس  ،براي ارسال کارت عضویت انجمنشایان ذکر است  

  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

 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بازگشت به صفحه اول   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 نگامتااین  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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  کاندیداهاي انجمن روانشناسی ایران براي روانشناسان -01- 1
  

  دکتر عباسعلی اللهیاري
  

  
 سوابق تحصیلی

 دیپلم اقتصاد اجتماعی از دبیرستان ادیب کرمانشاه با رتبه ممتاز §
 شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه اول کارشناسی روان §
 با رتبه اول) ره(شناسی از دانشگاه عالمه طباطبایی  ارشد روانکارشناسی  §
 شناسی از دانشگاه تربیت مدرس دکتراي روان §
 74رتبه نخست دانشجوي نمونه کشوري در مقطع دکتري سال  §

 سوابق علمی و اجرایی
 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس §
 انقالب اسالمیشناسی و مشاوره بنیاد شهید  مدیر کل مراکز خدمات روان §
 معاون امور خانواده انجمن اولیا و مربیان کشور §
 ریزي گروه تلویزیونی شاهد معاون برنامه §
 مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور §
 طراح و کارشناس برنامه گفتگوي جوان شبکه سوم سیما §
 ریزي سازمان بهزیستی کشور عضو شورایعالی برنامه §
 رمانشاه در مجلس شوراي اسالمی در دو دوره متوالینماینده مردم ک §
 رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري مجلس شوراي اسالمی §
 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی §
 عضو کمیسیون تلفیق بودجه به مدت هشت سال §
 عضو ناظر مجلس شوراي اسالمی در صندوق ذخیره اسکناس بانک مرکزي §
 هاي مجلس عضو شوراي مرکز پژوهش §
 عضو شورایعالی انقالب فرهنگی §
 عضو شورایعالی جوانان §

براي انتخابات چهارمین دوره شوراي مرکزي و شرح حال و برنامه هاي کاندیدها  -10
  روانشناسی و مشاورههیات بازرسان سازمان نظام 
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 عضو هیئت امناي دانشگاه رازي کرمانشاه §
 ریزي و توسعه استان کرمانشاه عضو شورایعالی برنامه §
 عضو هیئت تحریریه مجالت علمی پژوهشی §
 عضو گروه دوستی ایران و انگلیس در مجلس شوراي اسالمی §
 در سی و یکمین اجالس جهانی یونسکو در پاریس به ریاست جمهوري اسالمی ایرانشرکت  §
 شرکت در اجالس سران براي حقوق جوانان در نیویورك به عنوان صاحب نظر §
 هاي مجلس هاي آموزشی کشورهاي انگلستان، سوئد، سوئیس و ارایه نتایج به کمیسیون بررسی نظام §
 اري علمی و فناوري با مؤسسه سی چی نواي روسیههاي همک سفر به روسیه و بررسی زمینه §
 شناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران معاون پارلمانی سازمان نظام روان §
 شناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران شناسی سازمان نظام روان رییس کمیسیون روان §
 شناسی و مشاوره در مجلس شوراي اسالمی طراح و بنیانگذار سازمان نظام روان §
 شناسی در مقاطع دکتري و کارشناسی ارشد درمانی و آسیب شناسی رشد، بالینی، روان تدریس دروس تخصصی روان §
 تألیف و ترجمه دو جلد کتاب درسی دانشگاهی و بیش از بیست مقاله علمی پژوهشی §

  
  بازگشت به جدول کاندیدا
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  شریفیدکتر حسن پاشا 
  

  
  
  

  علی پاشا     : فرزند
 دکتراي تخصصی رشته روانشناسی: مدرك

  عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن و تهران مرکز
  
  

منتخبان سازمان نظام روانشناسی باید در حفظ حقوق روانشناسان، مشاوران و مراجعان، حفظ اعتالي روانشناسی و مشاوره در جامعه و 
  .آن صادقانه و با احساس مسئولیت و جدیت تمام تالش کنند پیشبرد اهداف

اینجانب که در سه دوره گذشته به عنوان عضو شوراي مرکزي و رئیس کمیسیون تخصصی روانسنجی خدمت کرده ام، داوطلبی خود را 
  .براي شرکت در انتخابات دوره چهارم نیز اعالم می دارم

  : خالصه سوابق علمی اینجانب به شرح زیر است
 

  پزوهشی–فعالیتهاي علمی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سمت هاي اجرایی
  به مدت دو سال 11/7/88دانشکده روانشناسی از تاریخ رئیس  ·
  تا به حال 29/10/94مدیر گروه دکتري روانشناسی و عضو شوراي پژوهشی واحد از تاریخ  ·
  رئیس کمیسیون روان سنجی  سازمان نظام روانشناسی ·
  سردبیر فصلنامه تازه هاي روانشناسی صنعتی و سازمانی ·

  پژوهشی در  نشریات داخلی و خارجی–مقاله علمی  92انتشار حدود 
  امار و روش تحقیق. جلد کتاب در زمینه روان سنحی، ازمونهاي روانش 35تالیف و ترجمه 

  سنجی، ازمون سازي، مسائل روانشناسی و تعلیم و تربیتمورد طرح هاي پژوهشی در مورد مسائل روان  15اجراي 
  مورد پایان نامه کارشناسی ارشد 200مورد پایان نامه دکتري و بیش از  40راهنمایی و مشاوره حدود 

مورد پایان نامه کارارشد 200مورد پایان نامه دکتري و بیش از  40راهنمایی و مشاوره حدود   
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  سردبیر فصلنامه تخصصی رواسنجی ·

  :افتخارات
  )دکتر عبداهللا جاسبی(دریافت لوح تقدیر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی -1387استاد نمونه کشوري در سال  ·
) دکتر غالمحسین حیدري(دریافت لوح تقدیر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  - 1388استاد نمونه دانشگاه  در سال  ·

  )چناري(معاونت فرهنگی و مسئول بسیج اساتید
محمد رضا (افت لوح تقدیر از نماینده سازمان جهانی آموزش علوم تکنولوژي کشورهاي خلیج فارس و رئیس کمیته علمیدری ·

  )بهرنگی
  )دکتر غالمحسین حیدري(دریافت لوح تقدیر از  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  - 1388پژوهشگر نمونه در سال  ·
  )دکتر غالمحسین حیدري(قدیر از رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهندریافت لوح ت -   86 پژوهشگر نمونه در سال ·

  
  بازگشت به جدول کاندیدا
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  دکتر حسین شکرکن
  

  
  

 
  1318: تاریخ تولد      حسین شکرکن :نام و نام خانوادگی

  
  1/11/1386از :  بازنشسته       36استاد گروه روانشناسی ـ پایه  :سمت دانشگاهی

  
  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  :نشانی محل کار

  
Email: shokrkon_h@yahoo.com 

 ).1352( 1974، )برکلی(دکتراي روانشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه کالیفرنیا  .1
 ).1347( 1968، )برکلی(ی روانشناسی، دانشگاه کالیفرنیا کارشناس .2
 .1342کارشناسی زبان انگلیسی، دانشسراي عالی تهران،  .3

  سوابق شغلی
  1386/11/01استاد  بازنشسته از .1
  1386-1376استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، .  2
 .1376- 1356دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، . 3
 .1356-1352دانشگاه شهید چمران اهواز، استادیار . 4
 .1974-1973، )برکلی(همکار آموزشی، گروه روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا . 5
 .1973-1972) برکلی(اي ، وابسته به دانشگاه کالیفرنیا  مؤسسه عمران شهري و منطقه: روانشناس پژوهشگر. 6
 .1972- 1968، )برکلی(گروه روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا : دستیار آموزشی. 7
  .1344-1342دبیر زبان انگلیسی دزفول، .  8

  سوابق اجرایی
 .1355- 1352بنیانگذار و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،  .1
  1353کارشناسی  - بنیانگذاز روانشناسی صنعتی و سازمانی .2
 1354هواز کارشناسی ا-بنیانگذار گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه شهید چمران .3
  1355کارشناسی ارشد  - بنیانگذاز روانشناسی صنعتی و سازمانی .4
 .1356-1355معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  .5
  135-1356. رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز .6

   )1357بعد از  هاي اجرایی، عضویت شوراهاي دانشگاهی یت مدیر(اجرایی  سوابق -                        

mailto:shokrkon_h@yahoo.com
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سال   محل انجام مسئولیت  عنوان مسئولیت
  خاتمه  شروع

  25/3/59  7/12/58  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  )سرپرست دانشکده(دبیر کمیته اجرائی .  1

  24/8/61  23/5/61  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی   دبیر هسته آموزشی روانشناسی .  2

/20/11  19/7/58  دانشگاه جندي شاپور  نماینده دانشکده در شوراي دانشگاه.  3
58  

  31/6/59  9/10/58  دانشگاه جندي شاپور  عضو هیأت مدیره آموزشی دانشگاه.  4

  31/6/65  24/2/63  دانشگاه شهید چمران   عضو کمیسیون پژوهشی دانشگاه.  5

/16/11  دانشکده علوم تربیتی   عضو کمیته منتخب دانشکده . 6
63  31/6/65  

  31/6/65  7/12/63  دانشکده علوم تربیتی   عضو کمیته تألیف و ترجمه.  7
اجتماعی  –نماینده مرکز بررسی مسائل روانی .  8

  -  23/6/63  دانشگاه شهید چمران  خوزستان

  31/6/65  16/7/64  دانشکده علوم تربیتی   نماینده گروه روانشناسی.  9

  -  14/3/65  دانشکده علوم تربیتی  عضو هیأت تحریریه.  10

  -  2/11/65  دانشگاه شهید چمران  عضو کمیته تخصصی گروه علوم انسانی.  11

  -  27/2/66  دانشگاه شهید چمران   عضو هیأت ممیزه.  12

  -  11/9/69  دانشگاه شهید چمران  عضو شوراي تحصیالت تکمیلی.  13

  -  28/7/71  دانشگاه شهید چمران  تکمیلیعضو شوراي تحصیالت .  14

  -  8/11/71  دانشگاه شهید چمران  عضو شوراي تحصیالت تکمیلی.  15

/22/12  دانشگاه شهید چمران  عضو شوراي تحصیالت تکمیلی.  16
74  -  

  -  4/4/75  دانشگاه شهید چمران   عضو شوراي تحصیالت تکمیلی.  17

/13/11  تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم   عضو کمیته منتخب .  18
63  -  

/12/11  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  عضو کمیته منتخب.  19
63  -  

  -  6/2/68  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  عضو کمیته منتخب.  20

  -  29/7/69  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  عضو کمیته منتخب.  21

  -  5/8/71  تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم  عضو کمیته منتخب.  22

    26/1/72  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  عضو کمیته منتخب.  23

  -  28/6/71  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  عضو کمیته منتخب.  24
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  -  11/4/73  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  عضو کمیته منتخب.  25

  -  26/9/58  چمران اهواز دانشگاه شهید  عضو شوراي دانشگاه.  26

دانشگاه                               عضو شوراي دانشگاه.  27
  -  28/6/71  شهید چمران اهواز

  -  3/3/72  دانشگاه شهید چمران اهواز  عضو شوراي دانشگاه.  28
عضو کمیته تخصصی گروه علوم انسانی و هیأت .  29

  -  5/2/68  دانشگاه شهید چمران اهواز  ممیزه دانشگاه

عضو کمیته تخصصی گروه علوم انسانی و هیأت .  30
  -  4/11/65  دانشگاه شهید چمران اهواز  ممیزه دانشگاه

عضو کمیته تخصصی گروه علوم انسانی و هیأت .  31
  -  27/2/66  دانشگاه شهید چمران اهواز  ممیزه دانشگاه

  -  24/2/63  چمران اهوازدانشگاه شهید   عضو کمیسیون پژوهشی دانشگاه شهید چمران.  32

  -  20/1/74  دانشگاه شهید چمران اهواز  عضو شوراي آموزشی و پژوهشی.  33

  -  27/3/70  دانشگاه شهید چمران اهواز  عضو کمیته منتخب دانشکده اقتصاد.  34
عضو کمیته تألیف و ترجمه دانشکده علوم تربیتی و .  35

  -  14/3/65  دانشگاه شهید چمران اهواز  روانشناسی

دبیر کمیته اجرائی دانشکده علوم تربیتی و .  36
  -  7/4/67    روانشناسی

    18/4/69    
    24/7/72    
    12/9/72    
    4/9/74    

 
  بین المللی/ملی پژوهشی-ها، هیأت هاي تحریریه مجالت علمی عضویت در انجمن

 

 نام مجمع نوع عضویت
  )APA(انجمن روانشناسی آمریکا   پیوسته عضو

سازمانی  و صنعتی روانشناسی انجمن  عضو پیوسته  
   (SIOP) آمریکا

دوره عضو هیئت   3عضوپیوسته، بنیانگذار و 
  مدیره 

  انجمن روانشناسی ایران

دوره عضو هیئت  2عضوپیوسته، بنیانگذار و 
  مدیره

  انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

رئیس هیئت مدیره انجمن روانشناسی 
  اجتماعی

  روانشناسی اجتماعی ایرانانجمن 
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دوره عضو هیئت  1عضو پیوسته، بنیانگذار و
  مدیره  

  انجمن علوم ایمنی ایران

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري   عضورسمی
  اسالمی ایران

رئیس کمیسیون تخصصی روانشناسی 
  صنعتی و سازمانی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري 
  اسالمی ایران

سازمان نظام روانشناسی و  8رئیس منطقه 
  مشاوره جمهوري اسالمی ایران

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري 
  اسالمی ایران

  شوراي عالی انقالب فرهنگی   عضو کرسی نظریه پردازي علوم رفتاري
رئیس گروه تخصصی روانشناسی صنعتی و 

  سازمانی
  انجمن روانشناسی ایران

ادوار و نایب رئیس هیئت عضو شوراي 
  مدیره آن

  انجمن روانشناسی ایران

پژوهشی - عضو هیئت تحریریه مجله علمی
  مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

  دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو مؤسس و هیئت تحریریه  مجله 
 - پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی-علمی

  دوره دوم

  دانشگاه شهید چمران اهواز

ؤسس هیئت تحریریه وسردبیر  مجله عضو م
 - پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی-علمی

  دوره سوم

  دانشگاه شهید چمران اهواز

پژوهشی - عضو هیئت تحریریه مجله علمی
  دستاوردهاي روانشناختی

  دانشگاه شهید چمران اهواز

پژوهشی - عضو هیئت تحریریه مجله علمی
  مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

  دانشگاه شهید چمران اهواز

پژوهشی - عضو هیئت تحریریه مجله علمی
  روانشناسی معاصر

  انجمن روانشناسی ایران

پژوهشی - عضو هیئت تحریریه مجله علمی
  هاي روانشناختی پژوهش

  انجمن روانشناسی ایران

-عضو هیئت تحریریه و سردبیر مجله علمی
  IPA(پژوهشی  به زبان انگلیسی

International Journal of 
Psychology)   

  انجمن روانشناسی ایران

- عضو هیئت تحریریه چند مجله علمی
  پزوهشی دیگر

  

پر تألیف در علوم نشمند دا 20یکی از 
ه  پا یگاه استنادي علوم برگزید - انسانی

   (ISC) 1392 جهان اسالم در سال 
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رئیس هیئت مدیره انجمن روانشناسی 
  اجتماعی

  انجمن روانشناسی اجتماعی

رئیس هیئت مدیره انجمن روانشناسی 
  صنعتی و سازمانی

  انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی

 
  

  فعالیتهاي پژوهشی و انتشاراتی 
  .پژوهشی به زبان فارسی- هاي معتبر علمی مقاله در مجله  93چاپ  .1
 .مقاله و تک نگاشت به زبان انگلیسی  10چاپ  .2
 .و تألیف به زبان فارسیکتاب ترجمه  8چاپ  .3
 خالصه مقاله مربوط به سخنرانی در کنفرانسهاي داخلی و خارجی 110چاپ .4
 استاد راهنماي تعداد بسیاري پایان نامه کارشناسی  .5
 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا 70استاد راهنماي .6
 .پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکترا 60استاد مشاور  .7
 .هشیطرح پژو 85مجري یا ناظر .8
  

  سوابق آموزشی
  .درس مختلف روانشناسی  صنعتی و سازمانی،  رواشناسی اجتماعی، و آمار، روانسنجی و روش تحقیق در سطح کارشناسی  14تدریس  .1
درس مختلف روانشناسی صنعتی و سازمانی، رواشناسی اجتماعی و آمار، روانسنجی و روش تحقیق در سطح کارشناسی  15تدریس  .2

 .ارشد 
درس مختلف روانشناسی  صنعتی و سازمانی،  رواشناسی اجتماعی، و آمار، روانسنجی و روش تحقیق در سطح دکتراي  6تدریس  .3

 .روانشناسی 
  بخش اول

  راه طی شده
تالش . 1شناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران سه هدف را براي آن تعیین کرده است که عبارتند از  قانون تشکیل سازمان نظام روان

حمایت از حقوق صنفی . 3شناسان و مشاوران و  حمایت از حقوق مراجعان به روان. 2رتقاء سطح دانش روان شناسی و مشاوره، براي ا
هاي زیادي را براي دستیابی به اهداف سه  مسؤالن سازمان نظام روانشناسی و مشاورهطی سه دوره گذشته، تالش.شناسان و مشاوران روان

  .سازم در اینجا در ارتباط با  هدف اول سازمان نظام نکاتی را مطرح می. ه موجب تشکرو سپاسگزاري استگانه آن به عمل آورده اند ک
 تالش براي ارتقاء سطح دانش روان شناسی و مشاوره

به نظر من هدف تالش براي ارتقاء سطح دانش روان شناسی و مشاوره مربوط به کل گستره علم روانشناسی و مشاوره است و همه 
از این رو، رسالت سازمان نظام نیز باید همه وجوه نظري و عملی . گیرد هاي آن را از لحاظ نظري و کاربردي دربر می مباحث و زمینه

سی مجمل عملکرد سازمان نظام در این مورد نشان خواهد داد که چه اندازه از این راه طی شده است و چقدر برر. روانشاسی را شامل شود
  . از آن هنوز در پیش روي ماست

کمیسیون تخصصی مبادرت ورزیده است که  14هاي سازمان آمده است، سازمان نظام به تشکیل  بر اساس آنچه که در فهرست کمیسیون
هاي مربوط به  کمیسیون. هاي مشاوره خانواده، مشاوره شغلی و مشاوره تحصیلی که مربوط به بخش مشاوره هستند عبارتند از کمیسیون

هاي روانشناسی، بالینی، تربیتی، روانسنجی، ورزش، کودکان استثنائی، اجتماعی، شناختی، سالمت،  روانشناسی نیز عبارتند از کمیسیون
اند ولی هنوز در فهرست  ن روانشناسی سیاسی و روانشناسی اسالمی نیز ظاهراْ تشکیل شدهدو کمیسیو. صنعتی و سازمانی، و نظامی

  .هاي سازمان نظام درج نشده اند کمیسیون
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هاي مربوط به یازده کمیسیون روانشناسی سه  شود که از رشته ها نظري بیفکنیم آشکار می هاي این کمیسیون اگر به کاربردهاي رشته
استادان و . هایی درمان محور هستند ان استثنائی و سالمت و سه کمیسیون مربوط به مشاوره بیشتر رشتهکمیسیون بالینی، کودک

  . آورند اي به عمل می ها انجام رسالت درمان محور سازمان نظام را به عهده دارند ودر این راه تالش مجدانه التحصیالن این رشته فارغ
هاي تربیتی، روانسنجی، ورزش، اجتماعی، شناختی، صنعتی و سازمانی، و نظامی ودو  هاي رشته هشت کمیسیون دیگر،شامل کمیسیون

هاروانشناسی تربیتی،  از میان این رشته. هاي پیشگیري و ارتقاء محور روانشناسی نامید هاي رشته توان کمیسیون کمیسیون دیگر را می
لیکن، فارغ التحصیالن آنهااز لحاظ شغلی . کترا دانشجو دارندروانسنجی، ورزش، و صنعتی و سازمانی در سطح کارشناسی ارشد و یا د

افزون بر این، . اند رسالت پیشگیري و ارتقاء محور روانشناسی را آن طور که باید و شاید انجام بدهند وضعیت روشنی ندارند و نتوانسته
اي دارند و نه در  هاي روانشناسی کشور رشته گروه هاي دیگر پیشگیري و ارتقاء محور روانشناسی وجود دارند که نه در بسیاري از رشته

هاي روانشناسی آموزشگاهی، سالمندي، شهري، مهندسی  رشته بهتوان  از جمله مهمترین آنها می.سازمان روانشناسی و مشاوره کمیسیونی
  .کرداشاره و عوامل انسانی، مصرف کننده، قانونی، محیطی، فیزیولوژیکی، عصب روانشناختی، و هوانوردي 
تی که سازمان نظام طی سه دوره حیات خود  اکنون، اگر به ساختار، تشکیالت اداري، ترکیب اعضاي شوراي مرکزي و تصمیمات و اقداما

زنند و به رسالت خود در  شود که همه آنها اکثراْ حول رسالت درمان محور آن دور می انجام داده است نظري بیندازیم، معلوم می
هاي درمان محور بسیار هم بجا و  باید با شتاب بگویم که رسیدگی به رشته. و ارتقاء توجه بسنده اي نکرده است هاي پیشگیري زمینه

لیکن، نکته این است که سازمان نظام در آینده باید بیتوجهی . مناسب بوده است و در آینده نیز باید توجه هر چه بیشتري به آنها یشود
  .چه باید کرد؟ ادامه دارد. ء محور روانشناسی جبران کندخود را به رسالت پیشگیري و ارتقا

  بخش دوم
  هاي روانشناسی پیشگیري و ارتقاء محور رشته

هاي اجتماعی اهمیت چشمگیري پیدا کرده است و بسیاري از کشورهاي  از اختالالت روانی و آسیب پیشگیريدر سه دهه گذشته، 
این موضوع بویژه در مورد کودکان و نوجوانان از برجستگی بیشتري . اند ي خود قرار دادهها پیشگام در سالمت روانی آن را در صدر اولویت

هاي بسیاري در این دو  پژوهش. سالمت روانی جامعه نیز توجه زیادي را به خود جلب کرده است سطح افزون بر این، ارتقاء. برخودار است
  .ام و عمل در این موارددر اختیار روانشناسان قرار گرفته استها و راهکارهاي مؤثري براي اقد زمینه انجام گرفته و مدل

هاي اجتماعی و با ارتقاءسطح سالمت  هاي روانشناسی موجود درایران، با فرایند هاي پیشگیري از اختالالت روانی و آسیب کدام رشته    
هاي تربیتی، صنعتی و سازمانی،  ظرفیت را دارند رشته هاي روانشناسی موجود که این رسد،از رشته روانی ارتباط بیشتري دارند؟ به نظر می

هاي  همچنین، برخی گرایش. هایی مثل روانشناسی تحولی، روانشناسی اجتماعی نیز از این ظرفیت برخوردارند البته، درس. و ورزش باشند
ها، روانشناسی اجتماعی  میان این رشتهاز . توانند در این ارتباط کارساز باشند مشاوره مانند مشاوره شغلی و مشاوره تحصیلی هم می

  . بنیادي و کاربردیمی تواند در موضوع ارتقاء سطح سالمت جامعهنقش اساسی داشته باشد
هاي رسمی  هاي روانشناسی تربیتی، صنعتی و سازمانی، و ورزش در سطح کارشناسی ارشد، دکتراي تخصصی یا گرایشیبرنامه رشته    

پژوهشی تخصصی دارند و در سازمان - هاي علمی ها و مجله انجمن. از گستردگی و کیفیت مطلوبی برخوردارند ها، این رشته. آموزشی دارند
پژوهشی -روانشناسی اجتماعی نیز چندین سال است که انجمن و مجالت علمی. نظام روانشناسی و مشاوره نیز کمیسیون تخصصی دارند

هاي روانشاسی در  این رشته.کند ی نیز تشکیل شده است و فعالیت میتخصصی دارد و کمیسیون آن در سازمان نظام روانشناس
هاي خود به جامعه و  لیکن، در کاربرد دانش رشته. هاي علمی آموزشی، پژوهشی، و نگارشی بسیار خوب عمل کرده اند فعالیت
هاي  زم به ذکراست که در سطح دنیا رشتهال.اند هاي خود نداشته متناسب با تواناییارتقاء موفقیت هاي پیشگیري و  آفرینی درعرصه نقش

در ادامه بحث،  .ارتقاء نیروي الزم را فراهم سازدروانشناسی متعدد دیگري هم وجود دارد که ایجاد آنها می تواند براي حرکت پیشگیري و 
  .پردازیم ورد میها و راهکارهاي مناسب در این م در بخش راه پیش روي سازمان نظام روانشناسی ومشاوره به ارائه پیشنها

  بخش سوم
  راه پیش رو

  پیشنهادها و راهکارها
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وقت آن رسیده است که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، افزون بر تالش در رفع مشکالتی که اعضاي با توجه به مطالب مطرح شده، 
این امر مستلزم آن است که سازمان  . اردبرد هایی اساسی گام دستیابی به همه اهداف رسالت گسترده خودآن با آنها مواجهند، در جهت 

رسیدن به اهداف پیشگیري و ارتقاء . هاي جدید به وجود آورد ها و کمیسیون ساختار و تشکیالت اداري خود را گسترش دهد و کمیته
اهدافپیشنهاها و در راستاي تحقق این . نیازمند برقراري ارتباط با قواي سه گانه کشور و دیگر نهادها و مؤسسات مربوط کشور است

  : می شودراهکارهاي زیرارائه 
یا پیشگیري و درمان محور روانشناسی و مشاوره رااعم از هاي تا رشته کار ببردبه خود را تالشروانشناسی و مشاورهتمام سازمان نظام . 1

و  تشی براي ارتقاي بیشینه کیفیکوش ، از هیچآنافزون بر . نگهداردخود و زیر چتروزارت علوم، تحقیقات و فناوري  در ارتقاء محور را
  . دریغ نورزد ت آنهابهینه کمی

روانشناسی و مشاوره به مسائلمبتالبه اعضاي سازمان نظامرسیدگی کند ورفع آنها را وجهه همت خود قرار سازمان نظام شوراي مرکزي . 2
اي باشند که  گونه ها باید به حل این راه. نظرگرفته شده باشند دارند که در انها همه جوانب در  هایی سنجیده حل این مسائل نیاز به راه. دهد

  .براي روانشناسان و مشاوران از یک سو و براي مردمان دریافت کننده خدمات روانشناسی و مشاوره از سود دیگر تخصصیعادالنه باشند
وي آخرین دستاوردهاي علمی، و برگزاري هاي معطل مانده قانون سازمان نظام، مانند مجمععمومی، انتشار نشریات حا به بخش. 3

  .هاي تخصصی بذل توجه شود و اقدام مقتضی در باره انها به عمل آید همایش
هاي  کمکندارند،  رسمی لیکن رشته تحصیلی روانشناسی که کمیسیون و یاانجمن علمی دارند، هاي پیشگیري و ارتقاء محور رشته به. 4

  .پردازندب تخصصی تحصیلی ایجاد رشتهالزم بشود تا بتوانند به 
 شامل اقدامات الزم براي جلوگیري پیشگیري وجوهیک معاونت پیشگیري و ارتقاء ایجاد شود، تا در حد توان علم روانشناسی، به همه  . 5

که در وسع  همچنین، به هر اقدام الزم. هاي اجتماعی، رسیدگی کند هاي روانی، اختالالت رفتاري و آسیب به بیماري مردم از دچار شدن
  .دست بیازدارتقاء سطح سالمت مردم و جامعه  استدرجهتعلم روانشناسی 

هاي روانشناسی پیشگیري و ارتقاء محور  هاي مناسب براي رشتهراهکاندیشی جداگانه جهت بررسی و پیشنهاد را یک شوراي هم. 6
براي آنها براي گرفتن پروانه اشتغال تخصصی،  یاز آموزشیهاي مورد ن ها و کارگاه دوره ،اموري مانند نحوه کارورزي تا بهتشکیل شود 

  . اینها رسیدگی کند  و جز تخصصی تمدید اعتبار پروانه اشتغال
 ،وزارت علومو هاي روانشناسی،  سازمان نظام،  ، انجمني کشورها هاي روانشناسی دانشگاه کارگروهی با تشریک مساعی نمایندگان گروه. 7

  .هاي جدید روانشناسی و راه اندازي آنها تشکیل شود رشتهخدماتشناسایی نیازهاي جامعه به تحقیقات و فناوري براي 
همه فارغ التحصیالن روانشناسی و   سازمان نظام به طور جدي به دنبال تصویب قانونی در مجلس شوراي اسالمی باشد کهطبق آن. 8

  .کار اشتغال ورزند هاي تخصصی خود به مینهمشاوره اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بتوانند در ز
هاي دولتی و خصوصی که به خدمات  ها و شرکت ها، سازمان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره این امکان را پیدا کند که با همه نهاد. 9

  . براي این امور تعیین شوداز این رو، باید یک معاون یا مسؤل روابط عمومی . روانشناسی و مشاوره نیاز دارند ارتباط برقرار کند
هاي تخصصی خود فراهم سازد که بتوانند، به منظور ارائه خدمات تخصصی خود، با نهادها،  سازمان این فرصت را براي کمیسیون. 10

  .ها و مؤسسات مختلف کشور ارتباط بر قرار کنند ها، شرکت وزارتخانه
  بازگشت به جدول کاندیدا
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  دکتر پروانه محمدخانی
  

  
  

در شهرستان خرم اباد لرستان به دنیا آمدند و بخشی از  1334استاد تمام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در این شهر گذارندند و با توفیق در آزمون ورودي دانشگاه ها در رشته روانشناسی در 

ایشان در حین تحصیل ازدواج کردند و صاحب دو فرزند هستند و پس . ا تحصیالت عالی خود را شروع کردنددانشگاه الزهر
از اخذ درجه کارشناسی با عنوان روانشناس در بخش روانپزشکی بیمارستان شهید لواسانی شروع به کار کردند تا مدتی 

شروع به تحصیل در رشته روانشناسی تربیتی نمودند و پس از انقالب شکوهمند اسالمی که با گشایش امکان ادامه تحصیل 
. را ادامه دادند)دانشگاه علوم پزشکی ایران ( بالفاصله پس از آن تحصیل در رشته روانشناسی بالینی در انستیتو روانپزشکی 

مدند ولی با ایشان با اخذ درجه کارشناسی ارشد در روانشناسی بالینی به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در آ
تاسیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به این دانشگاه انتقال یافتند و رشته روانشناسی بالینی را با یاري تنی چند از 

همزمان ابتدا براي اخذ درجه دکتري با دانشگاه هانوفر آلمان اقدام کردند و کار خود را در موضوع  .اساتید راه اندازي کردند
وامل خطر بین فرهنگی شروع کردند و با پذیرفته شدن در دوره دکتري دانشگاه عالمه طباطبایی در پرخوري مرضی و ع

دکتر محمدخانی دکتري خود را با کار در زمینه کودك آزاري به عنوان یک عامل خطر . این دانشگاه ادامه تحصیل دادند
زندگی والدین به اتمام رساندند و با اتخاذ آسیب شناسی روانی، همچنین پدیده اي متاثر از سالمت روان و کیفیت 

دیدگاهی فراتشخیصی در آسیب شناسی روانی به درمان هاي یک پارچه که فراتر از طبقات تشخیصی، عوامل زیربنایی 
به همین دلیل فلوشیب پست دکتري آسیب شناسی و رواندرمانی را در . آسیب زا را مد نظر قرار می دهند توجه کردند

ادا، رئیس سابق انجمن ناستاد دانشگاه کلگیري کا(آلبرتا نزد پروفسور کیت استفان دابسون-یري کانادادانشگاه کلگ
گذراند و بعد در یک  )روانشناسی کانادا و رئیس انجمن بین المللی رواندرمانی شناختی و آکادمی درمان شناختی

کانادا و همکاري پروفسور کیت استفان دابسون بزرگ، طرح مشترك با دانشگاه کلگیري  کارآزمایی بالینی تصادفی
اثربخشی درمان نوین شناختی رفتاري مبتنی بر پیشگیري از عود افسردگی، درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و 

افسرده با عود هاي مکرر با حفظ دیدگاه فراتشخیصی و تاکید بر عوامل خطرهاي فراتشخیصی  353درمان معمول را روي 
دوره  2007-2003همچنین در فاصله سال هاي . ذهنی و اجتناب تجربه اي مقایسه و به آزمون قرار دادندمثل نشخوار 

هاي تکمیلی درمان هاي رفتاري شناختی را گذراندند و تحت نظارت پروفسور دابسون به یادگیري و تمرین بالینی 
موزش پزشکی، عضویت در هیات مدیره انجمن عضویت در بورد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت، درمان و آ. پرداختند

، عضویت در انجمن بین )مسئول کمیته آموزش و پژوهش هر دو انجمن ( روانشناسی ایران و انجمن روانشناسی بالینی 
المللی روانشناسی رشد، عضویت در کنسرسیوم جهانی خشونت خانوادگی دانشگاه نیوهمشایر امریکا و عضویت در شوراي 

پرو، عضویت در شوراهاي کشوري امنیت فردي و -لیما-لمللی کنکره جهانی درمان هاي شناختی رفتاريداوران بین ا
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اجتماعی، عضویت در شوراي رفاه خشونت خانوادگی، عضویت پاره وقت در مراکز تحقیقاتی وابستگی و سوء مصرف مواد و 
شی سالمند و سردبیري مجله انگلیسی پژوه -نویسندگان چندین مجله علمی پژوهشی، همچنین سردبیري مجله علمی

، و سردبیر بخش روانشناسی بالینی مجله انگلیسی زبان انجمن روانشناسی ایران، "کاربرد در روانشناسی بالینی"زبان 
سایر فعالیت طراحی راهنماي فنی و اجرایی مراکز مشاوره طالق و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودك و نوجوان از 

 .رفه اي ایشان می باشندهاي علمی ح

محقق  ،از جوائزي که ایشان تا کنون دریافت داشته اند می توان جوائز مربوط به مقاله برتر ستاد مبارزه با مواد مخدر
ستاد مبارزه با مواد )تحقیقات ملی(برگزیده سال هاي متمادي دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مقاله برترتحقیقی سال 

کنگره  40وي در بیش از . هشی برگزیده سال، مجري تحقیق برگزیده سال و مولف برجسته سال را نام بردمخدر، ناظر پژو
پژوهشی در  –مقاله علمی  120ملی و بین المللی با ارائه مقاله و یا به عنوان سخنران شرکت داشته اند و همچنین، حدود 

از جمله آنها گردآوري، تدوین و . ا ترجمه به چاپ رسانده انداثر تالیفی ی 25مجالت معتبر داخلی و خارجی منتشر کرده و 
از انتشارات )  IIو  Iدر محورهاي( DSMبراي اختالل هاي  SCIDبرگردان نسخه پژوهشی مصاحبه بالینی ساختاریافته 

للی، دپارتمان پژوهش هاي زیست سنجی دانشگاه کلمبیا است که در سایت این مجموعه نیز به عنوان همکار بین الم
  . انتشار یافت و تا کنون چندین بار به چاپ رسیده است 1384این مجموعه در سال . نماینده آن در ایران معرفی شده اند

    :برنامه

دکتر پروانه محمدخانی، استاد دانشگاه، کاندیداي شوراي مرکزي سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی 
اینجانب ضمن باور و یقین به نقش بسزاي سازمان در شناساندن روانشناسی و مشاوره به جامعه و  ایران در دوره چهارم

ایجاد فرصت هاي شغلی، اعتقاد دارم که در صورت تضعیف سازمان چه از طریق تهدیدهاي بیرونی و چه از طریق نفاق بین 
شد بلکه مردمی که به ما اعتماد دارند ضرر خواهند اعضاء و یا ضعف عملکرد نه تنها روانشناسان و مشاوران متضرر خواهند 

امیدي که به . کرد به اینکه می توانند از کمک حرفه اي روانشناسان بهره مند شوند را تضعیف خواهدشلن کرد و امید 
این خدمات به عمل آمده و  دنبال توفیقمان در ارائه خدمات در مردم شکل گرفته و نشانه آن استقبالی است که از

به همین دلیل بر خود واجب دیدم تا با ترسیم خطوطی که آینده سازمان و . وشبختانه روز به روز هم بیشتر می شودخ
این خطوط در   .روانشناسان را روشن تر می کنند و ممکن است ضامن بقاي آن باشند، گامی در این مقطع از زمان بردارم

بنابراین از همه دانشجویان و همکاران ارجمند تمنا دارم تا . باید نیستمتن زیر ارائه می شوند و قطعا شامل همه آنچه که 
ایمیل تا در صورت انتخاب شدن و ره یافتن به   تلگرام، تلفن و( از هر طریقی که می توانند مرا از نظرات خود آگاه کنند

    ) parmohamir@yahoo.comآدرس ایمیل. شوراي مرکزي سازمان براي تحقق آنها تالش کنم
  

امیدوارم همه کسانی که داوطلب ورود به شوراي . باور به حضور براي بودن   :اولین خط از این حقیقت سرچشمه می گیرد
این امر مستلزم وقت گذاشتن براي حضور فعال و موثر در . مرکزي هستند بر این باور باشند که نمی شود بود وقتی نیستیم

    .سازمان است
به دور از پیش داوري و یا استفاده از روابط به خط دوم انصاف و دوري از هرگونه اعمال نظر شخصی و رعایت حقوق افراد 

اخالق مداري چه در برخورد با همکاران و چه دانشجویان و هم مردم خوب کشورمان  ،حقیقت این خط. جاي ضوابط است 
    .را پوشش می دهد

mailto:parmohamir@yahoo.com
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شناخت ضعف ها و ما چاره اي نداریم جز اینکه از طریق مطالعه وضعیت موجود، . خط سوم باور به مطالعه و بررسی است
این شامل وضعیت فعلی گزینش دانشجو، حجم و تعداد آن، برنامه هاي آموزشی . قدرتها به ارائه برنامه هاي آتی بپردازیم

  .فعلی دانشگاهها و وضعیت مهارتهاي شغلی است که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هم اکنون وجود دارد
د به اشتغال در این رشته از هر دانشگاه یا نمه فارغ التحصیالن روانشناسی عالقمخط چهارم ایجاد فرصتهاي شغلی براي ه 

عمده ترین دغدغه اینجانب ایجاد . به دنبال تعیین استانداردها و تامین شرایط دستیابی به آنهاست  موسسه آموزش عالی
جامعه شان تالش کرده اند و بسیاري  کسانی که سالها به امید ایفاي نقش موثري در. شغل براي فارغ التحصیالنمان است 

   .از آنها هزینه هاي سنگین تحصیل در مراکز و دانشگاههاي غیر دولتی را بر دوش داشته اند
خط پنجم وضع قوانین، ضوابط و استانداردها براي ایجاد فرصتهایی است تا افراد بتوانند نسبت به ارتقاء دانش و مهارتهاي 

روانشناسان خدمات ارزنده ارائه دهند هم تضمینی است براي آینده شغلی خودشان و هم  اگر. شغلی خود اهتمام ورزند
  . چه مردم ما بسیار زیرك و دانا هستند و خود خادمانشان را بر می گزینند. تامین سالمت مردم

شته روانشناسی خط ششم ایجاد تعامل سازنده بین اعضاي شورا، معاونین و روساي کمسیونها با همکاران و دانشجوهاي ر
  .براي تامین خواسته هاي معقول و به جاي آنان است

خط هفتم ایجاد بسترهاي مناسب تعامل با دانشگاهها و سازمانها براي بررسی چگونگی ارتقاء سطح آموزش عالی در این 
حاضر متاسفانه چه در حال . رشته و همینطور ایفاي نقش موثر سازمان در تصمیم سازي هاي کالن سالمت در کشور است

  .روانشناسان در پژوهش و تعیین سیاست ها و خط مشی هاي کشوري چندان نقش موثري ندارند
خط هشتم شامل ایجاد بستر مناسب تعامل با انجمن هاي علمی و تقویت نقش آنها در خدمت به رشته، دانشجویان، فارغ 

   .التحصیالن و شاغالن این رشته می شود
در راستاي شناسایی هر چه بیشتر   ي کاري و اطاق هاي فکر براي تعامل و نزدیک شدن به مردمخط نهم ایجاد گروه ها

 .مردم، نیازهاي آنان و تالش براي انطباق خدمات روانشناسی با مردم و نیازهاي آنان است
موسسات  یتخط دهم تالش براي ایجاد و گسترش مطالعه و تحقیق روانشناسان در دوره هاي پست دکتري از طریق تقو

   .غیر دولتی است
همگی را دعوت . امید دارم که نکات عمده و نگرانیهاي فعلی از طریق ترسیم این خطوط تا حدي پوشش داده شده باشند

 .به امید پروردگار توانا و مهربان. به مشارکت در تکمیل آن می نمایم
 

  بازگشت به جدول کاندیدا
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  دکتر محمدابراهیم مداحی
  

  
  

 :سوابق اجرائی، مسئولیتی دکتر مداحی
  مدیر کل بازرسی ستاد مرکزي سپاه و بازرسی ویژه ستاد فرماندهی کل قوا - 
  مدیر کل تعاون و مدیر کل آموزش و تربیت بدنی وزارت دفاع و پشتیابی نیروهاي مسلح - 
  هدمدیر کل تحقیقات و عضو شوراي پژوهشی دانشگاه شا - 
  نماینده مجلس شوراي اسالمی در دوره پنجم و مخبر و عضو هئیت رئیسه کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی - 
  رئیس سازمان غله کشور ،وزیر بازرگانی ،مشاور وزیر کار و امور اجتماعی - 
  عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و چین و کشوهاي حاشیه خلیج فارس - 
  قضائیه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاون امور مجلس، دولت و قوه - 
  رئیس کمیسون موارد خاص دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - 
  رئیس هیئت رئیسه همایش هاي منطقه اي و تخصصی چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسالمی- 
  رئیس سازمان صنایع و کشاورزي ایران - 
عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی ، عضو هیئت رئیسه فدراسیون شطرنج آسیا، اسالمی ایرانرئیس فدراسیون شطرنج جمهوري - 

  شطرنج
  رئیس کمیسیون چشم انداز و نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - 
  عضو هیئت رئیسه پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهیرئیس و  - 
  اه آزاد اسالمی واحد رودهنرئیس پژوهشکده علوم رفتاري واحد دانشگاهی دانشگ - 
  معاون آموزشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران - 
 رئیس دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - 
  

  :سوابق علمی دکتر مداحی 
  هئیت علمی دانشگاه شاهد یت درعضوو  دکتري روانشناسی از دانشگاه تهران- 
  پروژه پژوهشی و تحقیق علمی و ترجمه سه جلد کتاب علمی 35انجام  - 
  ارائه مقاله در سمینارهاي ملی و منطقه اي و اخذ لوح تقدیر از مقام معظم رهبري و محافل علمی و دانشگاهی کشور - 
  عضو هئیت مدیره انجمن روان شناسی ایران - 
  المی ایران در مجلس شوراي اسالمیطراح و بنیانگذار سازمان نظام روانشناسی جمهوري اس - 
  بنیانگذار موسسه ملی نخبگان ایران - 
  مشاوره بیش از ده ها پایان نامه و طرح پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی - 
  در حال اخذ مدرك فوق دکتري از دانشگاه مسکو با مشاوره رئیس آکادمی علمی تاجیکستان - 
 .جبهه هاي جنگ ماه حضور داوطلبانه در  60جانباز و % 35*

  بازگشت به جدول کاندیدا
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  دکتر محمدعلی مظاهري
  

  
  

  مشخصات فردي
  محمد علی مظاهري تهرانی  :نام و نام خانوادگی

  1345      : تولد
  روانشناس، استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی      :شغل

  .اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی       :آدرس
 m-mazaheri @ sbu.ac.ir  : پست الکترونیک

  
  تحصیالت

  .1372-76دکتري، روانشناسی در گرایش بالینی خانواده و کودك، برکبک کالج، دانشگاه لندن، انگلستان ● 
  .1366-1369کارشناسی ارشد، روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران،  ●
  . 1362-66کارشناسی، روانشناسی بالینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران  ●
  .1362دیپلم، علوم انسانی، دبیرستان صدر، قم،  ●
  

  به هاي کاريتجرخالصه 
   .1377مهر  گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، از عضو هیات علمی ●
همچنین عضویت در شوراي علمـی تعـداد دیگـري از مجـالت     . 1378، از بهار )پژوهشی -علمی(عضو شوراي علمی مجله روانشناسی  ●

  .فصلنامه علوم رفتاري، روان شناسی کاربردي، راهبرد فرهنگ، مطالعات بین رشته اي: پژوهشی کشور از جمله –علمی 
  .1379-1382 موسس و رئیس کمیته علم و دین، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، ●
  .1380-1387پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی،  رئیسموسس و  ●
  .1384-1380سی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، از بهمن مدیر گروه روانشنا ●
  .1383مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه خانواده پژوهی، از تابستان  ●
  .1383-1384: مدیر دفتر مطالعات فرهنگی، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی ●
اسان و مشاوران، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران، از آبان عضو کمیته تدوین نظامنامه اخالق حرفه اي روانشن ●

1383-1384.  
  . 1384عضو کمیته روانشناسی بالینی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران، از خرداد  ●
  .1386از . عضو هیات موسس و رییس انجمن روان شناسی بالینی کودك و نوجوان ایران ·
 .1384-86قائم مقام رئیس دانشگاه شهید بهشتی،  ·
  .1385، از )1390و  1388برگزیده به عنوان قطب علمی ممتاز در سالهاي (عضو هسته و مدیر قطب علمی خانواده  ●
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  .1391رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، از آبان  ●
  :تالیف و انتشار  

  .پژوهشی داخلی و خارجی –مقاله در مجالت علمی  90جلد کتاب و بیش از  2تالیف و انتشار 
  

  :برنامه
 ساماندهی کارورزي بالینی روان شناسان و مشاوران -
تعامل موثر و فعال با دانشگاهها به منظور ارتقاء کیفیت آموزش رشته هاي روان شناسی و مشاوره و تطبیق آن با نیازها و  -

 بازار کار کشورالزامات 
تنوع آفرینی در حوزه هاي خدمات تخصصی روان شناسان به منظور پاسخگویی موثر به نیازهاي جامعه و کارآفرینی براي فارغ  -

  التحصیالن روان شناسی و مشاوره
  

  بازگشت به جدول کاندیدا
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  روانشناسی ایران براي مشاورانکاندیداهاي انجمن -2-13
  

  دکتر بهروز بیرشک
  

  
  

 
 در.  پرداخت تحصیل به ملی دانشگاه در دبیرستانی تحصیالت دوره پایان از پس. شد متولد تهران در 1327 سال در بیرشک بهروز دکتر
 دکتري و لیسانس فوق مدرك اخذ از پس. رفت آمریکا به ایلینوي دانشگاه در مشاوره روانشناسی رشته در تحصیل ادامه براي 1354 سال
 بیمارستان دو اندازي راه براي و آمد در رازي روانی بیمارستان و بهداري وزارت استخدام به ورود بدو در. بازگشت ایران به 1359 سال در

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت جایگزینی از پس. پرداخت فعالیت به بیمارستان طرف از رازي روانپزشکی مرکز به وابسته روانی
 .آمد در ایران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عزیمت به که بود افرادي نخستین زمره در بهداري وزارت جاي به
 مسوولیت و نمود آغاز را دوره این در همکاري وي روانپزشکی انیستیتو و بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی تحصیالت دوره آغاز با

 حال در. شد داده وي به بالینی روانشناسی گروه مدیریت و انیستیتو آموزشی معاونت عنوان سپس. گردید محول وي به انیستیتو آموزشی
 .هاي هیات علمی و معاونت آموزشی گروه روانشناسی  را بر عهده دارد مسوولیت ، دانشیار عنوان به نیز حاضر

 عضویت و مسوولیت
 روانشناسی ایران انجمن موسس هیات عضو ـ
 ایران مشاوره انجمن موسس هیات عضو ـ
 سال دو مدت به 1378 ماه دي از مدیره هیات رئیس عنوان و تاسیس بدو از ایران روانشناسی انجمن موسس هیات عضو ـ
 پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت تخصصی بورد موسس هیات عضو ـ
  )ایدز با مبارزه ملی کمیته(  ایدز زمینه در مشاوره تخصصی ـ فنی هاي کمیته موسس هیات عضو ـ
 رفتار و اندیشه نشریه در تحریریه هیات موسس هیات عضو ـ
 )روانی مشاوره و رواندرمانی تخصصی گروه(  1976  سال از آمریکا روانشناسی انجمن در عضویت ـ
 پزشکی علوم وابسته فرهنگستان عضو ـ

 ایران پزشکى علوم دانشگاه علمى هیأت عضو
 تهران روانپزشکى انستیتو در فعالیت
 شاغل روانشناسان انجمن نام با انقالب از پس ایران روانشناسى انجمن اولین تأسیس

  1366- 67تهران روانپزشکى انستیتو در بالینى روانشناسى ارشد کارشناسى دوره نخستین تدوینهمکاري و مسوولیت در
 دکتري روانشناسی بالینیدوره  نخستین درتدوین مسوولیت و همکاري
 سال 25درمان از بدو فعالیت به مدت  و بهداشت وزارت پایه علوم کمیته با همکارى

 سال 20آن به مدت  در عضویت و بالینى روانشناسى تخصصى برد اندازى راه
 ایران روانشناسى انجمن دوره یک ریاست

 مشاوره انجمن مؤسس هیأت اعضاى از
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 انجمن آن ریاست دار عهده و ایران درمانى موسیقى انجمن اندازى راه
 ایران از بدو تاسیس مشاوره و روانشناسى نظام عضو شوراي مرکزي سازمان
 ایران پزشکى علوم عضو وابسته فرهنگستان

  پزشکى علوم فرهنگستان پیراپزشکى وابسته شاخه عضو
  عضویت در کمیته زیر گروه رفتار و شناخت فرهنگستان علوم پزشکی

 ر کمیته توسعه علوم و فناوري شناختی عضویت د
 رفتارى و شناختى درمانهاى المللى بین انجمن عضو
 اینتگریتیو درمانهاى انجمن عضو
 )سال6( بالینى روانشناسى گروه مدیر
  )سال4( فارسى بزرگ دانشنامه بنیاد پژوهشى معاون

  عضویت در شوراي انتشارات دانشگاه
  رفتاري و سالمت روان مسوول دفتر انتشارات دانشکده علوم

 عضویت در شوراي پژوهشی دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان
  روان سالمت و رفتاري علوم دانشکده تحصیالت تکمیلی شوراي در عضویت

 عضویت در شوراي مرکز تحقیقات بهداشت روان
  روان بهداشت تحقیقات مرکز شورایعالی در عضویت

  ژورنال بین الملل 6علمی فارسی زبان و ژورنال  5عضویت در هیات تحریریه 
  ژورنال علمی 7مسوولیت داوري مقاالت 

  سردبیر ژورنال علمی روانشناسی
 Associate Editorژورنال بین المللی 

  کتاب 20ویراستاري بیش از 
  کتاب  22تالیف و ترجمه 

  دانشگاههاي آمریکا و  تورنتوکانادا با   Brunner – Routledge Ltdانتشارات  .کتاب به انگلیسی 4همکاري در نگارش 
 

Education: 1-BA, 1973, Melli University, Iran  

   2-MA, 1975, Counseling Psychology, University of Illinois  ,  U.S.A.  

  3-Ph.D., 1979, Counseling Psychology, University of Illinois , U.S.A.  

 4- Post Ph.D., 2006. Simon Fraser University, Vancouver, Canada 
  

  برنامه و اهداف براي سازمان
o برنامه استراتژیک براي توسعه زمینه هاي مشاوره و روانشناسی  
o همکاري و برنامه ریزي تقویت موضع روانشناسی و مشاوره در جامعه  
o ساماندهی مراکز تصمیمگیري  
o رشته هاي روانشناسی ومشاورهو پذیرش دانشجو در  ساماندهی و برنامه ریزي آموزش  
o ساماندهی امتحان بورد تخصصی  
o ساماندهی مسائل مرتبط یه نقش سازمان در کاهش آسیبهاي اجتماعی  
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o برنامه ریزي درهمبستگی و ارتباط هاي علمی بین انجمنهاي علمی  
o ساماندهی کانونهاي تصمیمگیري درخصوص روانشناسی و مشاوره  
o ربا سازمان در خصوص برنامه ریزي و ساماندهی روانشناسی و مشاورهدانشگاههاي سراسر کشوي جلب همکار  
o همکاري سازمان نظام با مراجعذي صالح در جهت پیشبرد دانشو تجربه روانشناسان و مشاوران  
o همکاري سازمان با رسانه هاي مطرح درمعرفی و بکارگیري دانش روانشناسی ومشاوره 

 
  جدول کاندیدابازگشت به 
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  دکتر باقر ثنایی ذاکر
  

  
  

 Ph.D. ،NCC ،CCCدکتر باقر ثنائی ذاکر، 

  از دانشگاه کلورادو در بولدر) خانواده(دکتراي مشاوره 
  دانشگاه خوارزمی و مدیر پیشین گروه مشاوره 37استاد پایه 

  سال 10مدت  معاون موسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه خوارزمی به
  استاد دانشکدة روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج

رد تخصصی مشاوره آمریکا و کانادا داراي پروانه و ب  
  » سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران«عضو موثر در تاسیس 
  هاي اول، دوم و سوم در دوره» ...سازمان نظام «عضو شوراي مرکزي 

  به مدت شش سال» کمیسیون مشاوره خانواده سازمان نظام«ئیس اولینر
  و دو دوره ریاست آن» انجمن مشاورة ایران«بنیانگذار 

  سال 17به مدت  »پژوهش هاي مشاوره) تازه ها و(«پژوهشی -بنیانگذار و سردبیر مجلۀ علمی
عضو نافذ در برنامه ریزي دوره هاي ارشد و دکتراي مشاوره در شوراي عالی برنامه ریزي و » مشاوره و راهنمایی«عضو شاخه برنامه ریزي 
  و مشاورة خانواده

  .و بعد از آن 1365در شوراي عالی برنامه ریزي در سال » مشاورة خانواده«بنیانگذار و تدوین کنندة برنامۀ 
 1355شاوره و روان درمانی، در سال بعد از سال ها جستجوگري و سرگردانی در وادي نظریه ها و عرصه هاي گوناگون م«:عالقۀ حرفه اي

پا به دنیاي شگفت انگیز خانواده درمانی سیستمی گذاشتم، فریفته و مرید آن شدم و عمري با عشق در مسیر نظري، عملی و 
. راهی که رهنمون من شد و به زندگی و تالش هاي حرفه اي من معنا و شور و عشق تازه اي بخشید. اجرایی آن گام برداشتم

هنوز هم در . لم از این که راهی را که آن روز گشودم امروز در سرزمین پدري ام هزاران رهرو و بیش از رهرو پیدا کرده استخوشحا
زوج » .با عشق به تربیت عملی مشاور خانواده و ازدواج و نیز گروه درمانگر مشغولم و از آن لذت می برم» مرکز مشاورة راه نو«

ه درمانی و تاریخ نگاري روان شناسی و مشاورة کشور، چهار محور اصلی عالقه و تالش هاي حرفه درمانی، خانواده درمانی، گرو
  .تخصصی مرا تشکیل می دهد/اي

  :برخی از آثار تالیف و ترجمه
  1393. »...فلسفه و سرگذشت سازمان نظام : در صحنۀ روان شناسی و مشاورة ایران«
  )چاپ شانزدهم( 1365رکبیر، موسسه انتشارات امی ،»روان درمانی خانواده«
  1367موسسه انتشارات امیرکبیر،  ،»خانواده و خانواده درمانی«
  1359، موسسه انتشارات چهر، »مشاوره و روان درمانی گروهی«
  13موسسه انتشارات رشد،  ،»زمینۀ مشاوره و راهنمایی«
  اپموسسه انتشارات رشد، زیر چ ،»واژه نامۀ توصیفی خانواده درمانی سیستمی«
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  :چند مقالۀ اخیر
ها و تازه. جوحقیقت. با ف). 1383. (شناسی و مشاورة کشورمعمار روان» شناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایرانسازمان نظام روان«

  .41- 9: )10و  9( 3هاي مشاوره، پژوهش
  .34- 7: 45هاي مشاوره، پژوهش). 1392. (رویکرد سیستمی میالن

  .37-9: )1( 1هاي مشاوره، ها و پژوهشتازه). 1377. (شدههاي طیهایی از راهدرسو » انجمن مشاورة ایران«
مجموعه مقاالت دومین سمینار راهنمایی و ). 1376. (تایید برنامه و صدور مجوز اشتغال: هاي غیرپزشکی بهداشت روانیحرفه

  .126- 110. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران. مشاوره
Multiculturalism in Counseling and Therapy: Marriage and Family Issues. (2016). With A. 

Boostanipour.International Journal of Psychology and Counselling, Vol. 8(5): 53-57. 
The Questionnaire of Marital Conflicts: A Confirmatory Factor Analysis (CFA). (2016). With A. 

Boostanipour.International Journal of Psychological Studies; Vol. 8, No. 1: 125-132. 
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  دکتر سیمین حسینیان
  

  
 سوابق تحصیلی

  )س(الزهرا استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه  
 آمریکا) لس آنجلس –کالیفرنیا ( UCLAدکتراي مشاوره از دانشگاه  
 UCLAکارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه  
 کارشناسی مشاوره از دانشگاه تهران 

 

 سوابق اجرایی
Ø  س(الزهرا مدیر کنونی گروه مشاوره دانشگاه( 
Ø  1392تا  1385از سال ) س(الزهرا معاون پژوهشی دانشگاه 
Ø 1386تا  1382از سال ) س(الزهرا انشگاه مدیر گروه مشاوره د 
Ø 1376و  1375در سال هاي ) س(مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزهرا 
Ø   1376و 1375معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سال هاي 
Ø  از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1384 - 85استاد نمونه کشوري در سال تحصیلی 
Ø استان تهران با همکاري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1386زیده سال پژوهشگر  برگ 
Ø  از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1388پژوهشگر  برجسته کشوري در گروه علوم انسانی در سال 
Ø  از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1389مدیر پژوهشی برتر کشوري در سال 
Ø   تاکنون 1381، از سال)س(الزهراپژوهشگر نمونه و برتر دانشگاه 
Ø عضو مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن مشاوره ایران 
Ø شوراي مرکزي سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور عضو 
Ø اخالقی سازمان نظام روانشناسی            گیري و نظامنامه وشغلی،سنجش واندازه مشاوره خانواده،تحصیلی تخصصی هاي عضوکمیسیون

 ومشاوره کشور
Ø  تاکنون 1378عضو شوراي بررسی متون درسی و منابع روانشناسی کشور از سال 
Ø  عضو پیوسته کرسی علمی روانشناسی و تعلیم و تربیت هیأت حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي، نقدومناظره شورایعالی انقالب

 فرهنگی
Ø ي، نقد و مناظره شورایعالی انقالب فرهنگیاي هیأت حمایت از کرسی هاي نظریه پرداز عضو پیوسته کرسی علمی اخالق حرفه 
Ø  تاکنون  1380عضو کمیته تخصصی طرح هدایت استعدادها در سازمان سنجش و آموزش کشور از سال 
Ø  عضو انجمن روانشناسی ایران و عضو انجمن ایرانی تعلیم و تربیت 
Ø  تاکنون 1385عضو شوراي راهبردي امور بانوان شهرداري تهران از سال 
Ø  و همکاري با مرکز مشاوره دانشجویی ) س(مدیره کلینیک روانشناسی و مشاوره دانشگاه الزهراعضو هیأت 
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Ø عضو کمیته علمی چندین سمینار وهمایش سراسري و بین المللی در زمینه روانشناسی و مشاوره 
Ø تاکنون  1375ه از سال شغلی ک - همکاري با وزارت آموزش و پرورش براي تهیه و نمره گذاري نخستین آزمون رغبت سنج تحصیلی

 .مورد استفاده دانش آموزان کل کشور قرار گرفته است
Ø  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) شاخه مشاوره(همکاري با شوراي عالی برنامه ریزي 
Ø   پژوهشی و تحلیلی در مجالت معتبر و سمینارهاي داخلی و خارجی - مقاله علمی  310ارائه بیش از 
Ø  کتاب در موضوع هاي گوناگون روانشناسی و مشاوره  40نقد و بررسی بیش از 
Ø  پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه هاي مختلف روانشناسی و مشاوره 160راهنمایی بیش از 
Ø  شخصیتی، بررسی سالمت روان فرزندان و مادران با توجه به  –طرح تحقیقاتی از جمله هنجاریابی آزمون شغلی 20اجراي  بیش از

هاي توانمند سازي زنان  حضانت، بررسی عملکرد خانواده و سالمت روانی نوجوانان فراري از خانه و نوجوانان عادي، روشموضوع 
 ....هاي شخصیت و  سرپرست خانوار، تقویت بنیان خانواده با هدف پیشگیري از اعتیاد و ایدز، هنجاریابی آزمون

Ø  هیم بنیادي و مباحث تخصصی در مشاوره، ناسازگاري و مشکالت هیجانی و مفا: عنوان کتاب از جمله 15ترجمه و تألیف بیش از
رفتاري کودکان، زمینه مشاوره و  راهنمایی، اخــالق حرفه اي در مشاوره و روانشناسی، حرفه مناسب شما چیست، واقعیت مجازي در 

هاي شغلی، کاربرد آزمونها در  ، رغبت   HIVا هاي خرد در مشاوره، روان درمانی حمایتی، کلید زندگی مثبت ب روان درمانی، مهارت
 ...راهنمایی و مشاوره تحصیلی، مهارت هاي پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی، سبک هاي دلبستگی، روان شناسی ورزشی و 

Ø  اجتماعی زنان و  –سردبیر مجالت علمی پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی وابسته به انجمن مشاوره ایران و پژوهش هاي انتظامی
 خانواده وابسته به نیروي انتظامی 

Ø  هاي مشاوره، پژوهش هاي تربیتی  هاي نوین تربیتی، تازه ها و پژوهش پژوهشی؛ پلیس زن، اندیشه –عضو هیأت تحریریه مجالت علمی
تماعی زنان و خانواده، اج –و روانشناختی دانشگاه اصفهان، مشاوره شغلی سازمانی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهش هاي انتظامی 

 –فصلنامه پلیس زن، فرهنگ مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی، مشاوره و روان درمانی دانشگاه کردستان، خانواده و پژوهش،  فرهنگی 
 ....تربیتی زنان و خانواده،  خانواده و پژوهش، مطالعات زن و خانواده، و 

  
  

  :کتابهاي منتشر شده 
v  1393 دهمچاپ هج 1374انتشارات کمال تربیت چاپ اول : تهران. تخصصی در مشاورهمفاهیم بنیادي و مباحث  
v 1393انتشارات آواي نور، چاپ اول . دریچه اي به سوي رشد حرفه اي مشاوران  
v 1393انتشارات دانشگاه الزهراء چاپ ششم : تهران. هاي پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی مهارت  
v 1392انتشارات جباري، چاپ اول : هاناصف. سبک هاي دلبستگی  
v 1392انتشارات کمال تربیت، چاپ اول : تهران. روانشناسی ورزشی  
v 1391دوم  انتشارات جهاددانشگاهی، چاپ: اصفهان). مسیر تکامل انتخاب شغل(هاي مشاورة مسیر شغلی  نظریه  
v چاپ 1387، چاپ دوم 1385پ اول، انتشارات کمال تربیت، چا: تهران. اي در مشاوره و روان شناسی اخالق حرفه ،

  1391چهارم 
v انتشارات دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل . مهارتهاي زندگی با تمرکز بر پیشگیري از مصرف مواد در خانواده

  1390متحد، چاپ اول 
v 1390، چاپ سوم 1389، چاپ دوم 1386انتشارات رشد، چاپ اول : زمینه مشاوره و راهنمایی، تهران  
v 1390، چاپ سوم 1376، چاپ دوم  1373انتشارات کمال تربیت چاپ اول : فه مناسب شما چیست؟ تهرانحر  
v 1389انتشارات نشر نوشته، چاپ اول : اصفهان. شغلی - ها در راهنمایی و مشاوره تحصیلی کاربرد آزمون  
v 1389چاپ اول . انتشارات تایماز: هاي شغلی، اصفهان رغبت  
v 1387انتشارات کمال تربیت، چاپ اول : تهران. »اچ آي وي«د زندگی مثبت با روان درمانی حمایتی، کلی  
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v 1386انتشارات کمال تربیت، چاپ اول : تهران. واقعیت مجازي در روان درمانی  
v  1377، چاپ دوم  1375انتشارات دانشگاه الزهراء چاپ اول : تهران. ناسازگاري و مشکالت هیجانی و رفتاري کودکان. 

  
  

  بازگشت به جدول کاندیدا
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  دکتر نرگس طالقانی
  

  
  
  

  بازگشت به جدول کاندیدا
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  دکتر شکوه نوابی نژاد
  

  
  )اي از فعالیت هاخالصه(
 متاهل داراي دو فرزند ©

 ©از پیشکسوتان و بنیانگذاران مشاوره در کشور    
  )1380(استاد نمونه کشور © 

هاي کشوراز بنیانگذاران رشته مشاوره در دانشگاه  © 
سال سابقه تدریس، پژوهش و خدمات  مشاوره  46 © 
 )1381(اسطوره زن پژوهشگر ایران ©
 1387هاي ماندگار مشاوره ایران در سال برگزیده هفتمین همایش چهره ©
  شناسی و مشاوره کشورقائم مقام سازمان نظام روان ©
  )دوره 2( رئیس انجمن مشاوره ایران   © 
 ©عضو هیأت امناي انجمن اساتید نمونه کشور 

 © نایب رئیس انجمن علمی اولیا و مربیان
  )دوره 3(رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان ©
  المللی آموزش اولیا عضو هیأت مدیره  فدراسیون بین© 
 المللی خانواده درمانیعضو انجمن بین ©
  المللی ورزش و تربیت بدنیشناسی ورزش کمیته بینرئیس کمیسیون مشاوره و روان ©
  شناسی ورزش کمیته ملی المپیکنائب رئیس کمیسیون روان ©
  اولین اثر برنده جایزه یونسکو در سال جهانی کتاب ©
  ها در مشاوره المعارف مشاوره و اخالق ارزشمشاوره ازدواج، خانواده درمانی، روانشناسی زن، دایره ): تألیف و ترجمه(اثر  40داراي  ©
  90پژوهشی،پژوهش در خانواده و تحقیقات زنان تا سال  - سردبیر دو مجله علمی  ©

  المللیهاي ملی و بینموعه مقاالت کنفرانسپژوهشی و مج - مقاله علمی چاپ شده در مجالت علمی 170داراي  © 
 طرح پژوهشی در سطح ملی و کشوري 10مجري بیش از   ©
  تا کنون 1347المللی از سال ها در سطح ملی و بینهاي بالینی با جوانان و خانوادهمشاوره ©
 تاکنون 1360هاي ایران از سال صدا و چهره آشناي همه خانواده ©
 عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی مطالعات خانوده   ©
 عضو الگوي پیشرفت اندیشه هاي راهبردي اسالمی ©
 مدیرکارگروه  واژه گزینی مطالعات زنان فرهنگستان زبان و ادب فارسی ©
 عضو کمیسیون نظریه پردازي علوم انسانی شوراي انقالب فرهنگی  ©

  نی پیشرفتعضو اندیشکده خانواده مرکز الگوي اسالمی ایرا
  بازگشت به جدول کاندیدا
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  کاندیداهاي انجمن روانشناسی ایران براي بازرسان -13- 3
  

  دکتر علیرضا آقایوسفی
  

  
  

 تهران   1347: علیرضا آقایوسفی            متولد: نام و نام خانوادگی
  دانشگاه پیام نور استان قم شناسی و علوم تربیتی دانشیار تمام وقت و مدیر گروه روان

  1390سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تا سال  9نایب رئیس منطقه
  1395ایران تا . ا. شناسی و مشاوره ج رییس شوراي استان قم سازمان نظام روان

  9/6/1394تا  2/2/1393رییس دانشگاه پیام نور استان قم از 
  

  شناسی با گرایش رساله بالینی شناسی بالینی، دکتري در روان ارشد در رواندیپلم علوم تجربی، کارشناسی و کارشناسی 
  دوره تقدیرنامه و پایه تشویقی براي عنوان پژوهشگر برتر 10دریافت 

  مقاله علمی پژوهشی 116
  رساله دکتري تخصصی روانشناسی 7راهنمایی و مشاروه 

  پایان نامه کارشناسی ارشد 100راهنمایی و مشاوره بیش از 
  پژوهشگر پروژه مرکز کنترل کیفیت زندگی استرالیا

  عنوان کتاب 5عنوان کتاب و ویراستار علمی  6مؤلف 
  تا کنون در جمهوري اسالمی ایران و امارات متحده عربی 1371تدریس در دانشگاههاي پیام نور، علوم پزشکی، آزاد اسالمی و تهران از 

  تا کنون 1372فعالیت بالینی از 
  

  ها برنامه
اي در  راي آن که بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بتواند کارامدي خود را در عمل نشان دهد الزم است عالوه بر تحصص حرفهب

  :قلمروهاي روانشناسی یا مشاوره
 با قوانین و مقررات آشنا باشد،  -

 دلیر باشد،   -

 مستقل باشد، -

 با فرایندهاي اداري و شرح وظایف بخشهاي یک سازمان آشنایی کافی داشته باشد،  -

 هاي مالی و معامالتی را در سطح کمینه الزم بشناسد، قوانین و آیین نامه  -

فرایند خریدها، درامدها، پرداختها، نحوه نگهداري از وجوهات در حسابهاي بانکی الزم است توسط بازرسین مورد بررسی و  -
 .دقیق صورت گیرد نظارت
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 .براي اجراي وظایف خود برنامه داشته باشد  -

 هاي زمانی معین فرایندهاي مالی را کنترل کند، در بازه  -

خواهی، افزایش نارضایتی همکاران و  فرایندهاي اداري و تخصصی را زیر نظر داشته باشد تا از تشکیل البیهاي غیراخالقی، افزونه -
رصت مناسب  مطابق مقررات نخست به ریاست عالی سازمان و اعضاي محترم شوراي مرکزي، مانند آن پیشگیري کرده و در ف

 .سپس اعضاي محترم مجمع عمومی و در نهایت همکاران و محاکم صالحه گزارش نماید

توانند مطابق قوانین رسمی جمهوري اسالمی ایران حقوق  در صورتی که به هر دلیل مجمع عمومی شکل نگیرد، بازرسین می -
 .موکالن خود را تا استیفاء پیگیري کنند

تواند در دریافت شکایات و پیگیري تخلفات  هاي فضاي مجازي مانند تلگرام می ارتباط منظم بازرسین با همکاران از راه رسانه -
 .احتمالی اعضاي محترم شورا و سازمان نظام بسیار سودمند باشد

کنند و به  ت اعضاي شوراي مرکزي و هیأت بازرسان را جداگانه انتخاب میاین که همکاران روانشناس و مشاور در یک انتخابا 
  . گذار براي بازرسی و لزوم پاسخگویی به همکاران قائل شده است انتخابات درونی واگذار نشده است به دلیل اهمیتی است که قانون

چه . ات الزم را در اختیار هیأت بازرسین قرار دهدبا چنین انبوهی از وظایف، سازمان بایستی فضا، تجهیزات اداري و نیرو و امکان
هیأت بازرسین وظیفه نظارت بر درستی تمامی فرایندهاي اداري، مالی، روابط با مراجعین، رفتار با کارکنان اداري سازمان و مانند آن 

تالشهاي خود را براي نظارت به کار  را به عهده دارد و در صورت بروز تخلفات قانونی، این بازرسان هستند که باید نشان دهند تمامی
  . اند اند و هیچ کوتاهی در انجام وظایف خود نداشته گرفته

***********  
 تلگرام، طریق از همکاران به گزارش بر عالوه مرکزي شوراي جلسات در ناظر یک عنوان به. هستم بازرسان هیات نامزد آقایوسفی، علیرضا
  :کرد خواهم پیگیري مرکزي شوراي جلسات در موکدا را زیر موارد

  راه نقشه و انداز چشم سند تدوین. 1
 وسیله به فعالیت پروانه( فعالیت پروانه و عضویت کارت تمدید و صدور و امور اداره براي استانی شوراهاي به بودجه و اختیارات تفویض. 2

  خدمات تسریع براي) همجوار استانهاي تلفیق کمیسیون
  روانشناختی خدمات اي بیمه پوشش پیگیري. 3
  دیگر سازمانهاي و نهادها با مقتدرانه مفاهمه. 4
  ها نامه آیین بودن جامع و شده کارشناسی روشن، عملیانی،. 5
  دانشجویی دوران در کارورزي برگزاري و عملی واحدهاي در دانشگاهها آموزشی کیفیت افزایش براي فشار. 6
  مراجعین شکایتهاي برابر در همکاران از حقوقی حمایت. 7
  .کنند می روانشناختی امور در دخالت که کسانی و متخلفین با جدي برخورد. 8
  مجمع محترم اعضاي محضر به گزارش و عمومی مجمع تشکیل بر تاکید. 9

  همکاران با سازمان رابطه بهبود و اداري اتوماسیون تهیه براي فشار. 10
  کارآفرینی تسهیل و بسترسازي بر شورا تمرکز. 11

 
  بازگشت به جدول کاندیدا
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  دکتر ناصر صبحی قراملکی
  

  
  

  اهم رزومه دکتر ناصر صبحی قراملکی
  

  دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
  قائم مقام معاونت آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران 

  ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانانمدیر کل دفتر برنامه ریزي 
 

  
  فعالیت هاي علمی

  
  1380نویسنده کتاب سال دانشجویی و اخذ لوح افتخار در سال  -1
 1382دانشجوي نمونه کشوري و اخذ لوح افتخار از ریاست محترم جمهوري در سال  -2

  کتاب درسی و دانشگاهی 10نویسنده و مترجم بیش از  -3
 همایش و سمینار داخلیعضو کمیته علمی دهها  -4

 ) دانشگاه ها،وزرات خانه ها ،استانداري ها و سازمان هاي مختلف(کارگاه آموزشی در سطح کشور 200مجري بیش از  -5

مدرس دوره دکتري و کارشناسی ارشد دانشگاه هاي تهران،تربیت مدرس،خوارزمی،محقق اردبیلی و چندین واحد دانشگاه آزاد  -6
 اسالمی

 )دکتري و ارشد(پایان نامه تحصیالت تکمیلی 100داوري بیش از راهنمایی،مشاوره و  -7

 مجله علمی پژوهشی 20داور بیش از  -8

 .مشارکت و برگزاري جلسات کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه ها -9

  
 فعالیتها و مسئولیت هاي وزارتی

 .مدیر کل دفتر برنامه ریزي ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان -1

 .تخصصی ازدواج و خانواده ستاد ملی ساماندهی امور جوانان دبیر کمیسیون -2

 .عضو کمیته پیشرفت تحصیلی وزارت علوم،تحقیقات و فناوري -3

 .عضو کمیته مشورتی راهبردي دفتر مرکزي مشاوره و سالمت روان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري -4

 .دازه گیري سازمان سنجش کشورعضو کار کارگروه برنامه ریزي و ارزیابی فعالیت هاي گروه سنجش وان -5
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 .عضو شوراي راهبردي مرکز روانشناسی آکادمی المپیک و پارالیمبیک جمهوري اسالمی ایران -6

 1384تا  1382معاون کمیته مرکزي انضباطی وزارت علوم از سال  -7

  .نماینده وزارت ورزش و جوانان در کارگروه پیشگیري از اعتیاد معاونت پیشگیري از جرم قوه قضاییه -8

  
 فعالیت ها و مسئولیت هاي دانشگاهی

  1387و  1386مدیر گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی سالهاي  -1
 .مسئول امور آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مدت یکسال -2

 .مدیر مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی به مدت یکسال -3

 به مدت یکسال) ستاد مرکزي(وزشی دانشگاه جامع علمی کاربرديمدیرکل خدمات آم -4

 .عضویتدرشورایتدوین کتب تخصصی ،شوراي آموزش،شوراي امور دانشجویان شاهد و ایثارگردانشگاه جامع علمی کاربردي -5

 )  واحد شهر قدس(عضو شوراي پژوهش دانشگاه ازاد اسالمی -6

    
 روانشناسی و مشاورهفعالیتها و مسئولیتها در سازمان نظام 

  تاکنون 1390قایم مقام معاونت آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از سال  -1
 عضو کمیسیون هاي روانشناسی،روانشناسی ورزش،روانشناسی اجتماعیسازمان نظام روانشناسی و مشاورهکشور -2

 عضو کمیسیون کمیسیون تلفیق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور -3

 تاکنون 1390شوراي آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران از سال عضو  -4

شوراي استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران در استان اردبیل از سال  هیات تخلفات بدويعضو  -5
 .تاکنون 1392

 .سال 4جمهوري اسالمی ایران در استان اردبیل به مدت  نایب رییس شوراي استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره -6

  
   فعالیت هاي فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

 . 1394روانشناس تیم ملی پاراالمپیک والیبالدر سال  -1

 .13روانشناس باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازي تبریز در لیگ  -2

  .1391از سال  1کارشناس برنامه خانواده شبکه برون مرزي و جهانی سحر  -3
 .1391همکاري در فعالیت هاي آموزشی،فرهنگی و اجتماعی نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها از سال  -4

  
  اهم برنامه هاي دکتر ناصر صبحی قراملکی

  : اهداف
 برقراري شفافیت و سالمت اداري در ارکان مختلف سازمان -1

 عقالنیت محوري و مدیریت هیجانات کاذب  و ارتقاء انسجام روانشناسان و مشاوران  -2

 عدالت محوري و تفویض اختیار به شوراهاي استانی  -3

 .همکاري و تعامل منظقی و کارامد با سایر سازمانها،دستگاهها و موسسات -4
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 تدوین،بازنگري و اصالح آیین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرایی -5

  :برنامه هاي اجرایی
 .نظارت بر تکریم پیشکسوتان و تسهیل مشارکت روانشناسان و مشاوران جوان در اداره امور سازمان -1

نظارت بر ساختار اداري سازمان و استفاده از روانشناسان و مشاوران توانمند و صالح در امور اداري و اجرایی ستاد مرکزي و  -2
 .شوراهاي استانی

 . دها و پیشرفت هاي قبلی و تالش براي تداوم توسعه و ارتقاء سازمان در ابعاد مختلفنظارت برحفظ دستاور -3

نظارت و تالش بر تشکیل مجموع عمومی و استفاده از ظرفیت هاي قانونی آن به منزله پارلمان سازمان جهت رصد فعالیت هاي  -4
 .ازمانیمختلف ارکان سازمان به منظور حاکمیت قانون و ضابطه و برقراري عدالت  س

نظارت بر تداوم فرهنگ سازي در سطح مسئوالن و ورود به برنامه هاي باال دستی جهت قانونمند کردن خدمات روانشناسی و  -5
 .مشاوره در سطح کشور

 .نظارت بر تداوم و نهادینه شدن بودجه سازمان در ردیف بودجه اي کشور -6

 .توزیع عادالنهنظارت دقیق بر درآمد هاي سازمان جهت استفاده هاي بهینه و  -7

نظارت بر نظام پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان سازمان به منظور برقراري عدالت و ایجاد انگیره الزم در پرسنل جهت تکریم  -8
 .مراجعان و برقراري سالمت اداري

 .نظارت بر توزیع  عادالنه امکانات و بودجه سازمان در استانها و پیگیري احقاق حق اعضا در سراسر کشور -9

 .ارت دقیق بر برقراري تکریم اعضاي سازمان و حفظ حرمت و شان روانشناسان و مشاوران کشورنظ - 10

 .نظارت بر ترسیم و تدوین نقشه راه و برنامه هاي چند ساله سازمان - 11

 نظارت بر اصالح ساختار سازمان  و تالش براي تقلیل و کوچک سازي ستاد مرکزي و تفویض اختیارات به شوراهاي استانی - 12

 .  و تالش بر راه اندازي شوراي استانی سازمان در استان تهران وتفکیک اموراداري ستاد مرکزي  نظارت - 13

 .نظارت دقیق بر عملکرد ارکان سازمان به ویژه  شوراي مرکزي و حوزه اداري سازمان وانجام اقدامات الزم برحسب ضرورت - 14

 قویت تعامل سازنده و برقراري سالمت ادارينظارت دقیق و ارشادي به فعالیت هاي شوراهاي استانی سازمان و ت - 15

 .نظارت مسئوالنه در تدوین،ابالغ و اجراي آیین نامه ها،شیوه نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرایی -16

 .نظارت، ساماندهیواعطایتسهیالت الزم درخصوص آیین نامه هاي کارورزي،دوره ها و کارگاه هاي آموزشی - 17

ماندهی آزمون علمی حرفه اي و آزمون بورد دارندگان مدارك غیر مرتبط و و تالش براي تعامل با نظارت برتعیین تکلیف و سا - 18
 .سازمان سنجش جهت برگزاري آزمونهاي سازمان بصورت استاندارد

 .نظارت، ساماندهی و برقراري شفافیت و عدالت درعضویت اعضا و صدور پروانه هاي فردي و مراکز - 19

 .و ساماندهی مصاحبه ها و برقراري ارزیابی هاي عینی و عادالنه نظارت بر عملکرد کمیسیون ها - 20

 .نظارت و تالش  بر روند عدالت محوري و تسریع فرایند رسیدگی به پرونده ها،دعوت به مصاحبه و صدور پروان تخصصی - 21

 .نظارت دقیق و تعیین حدود صالحیت کمیسون هاي مختلف - 22

 .  نظارت بر اصالح ساختار و ترکیب اعضاي کمیسون ها بر اساس تخصص، تعهد و شایستگی اعضا - 23

 .نظارت بر سطح بندي و تخصصی شدن پروانه هاي تخصصی کمیسیونها براساس رشته و گرایش هاي تحصیلی - 24

رگونه فعالیت افراد غیر متخصص نظارت مسئوالنه بر عملکرد افراد فاقد مدارك روانشناسی و مشاوره و پیشگیري و ممانعت از ه - 25
 .با استفاده از ظرفیت هاي قانونی سازمان
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نظارت بر حسن همکاري با سایر سازمانها به ویژه وزارتین علوم،تحقیقات و فناوري و بهداشت درمان و علوم پزشکی،در زمینه  -26
 .ره هاي آموزش کارورزيهاي مختلف از جمله ساماندهی میزان پذیرش دانشجو،سرفصل و محتواي دروس به ویژه دو

 نظارت بر حسن اجراي تفاهم نامه ها و قرارداد هاي سازمان و شفاف سازي امور - 27

 .نظارت بر تقویت شوراهاي معین به ویژه فعالسازي کمیسیون مداخله در بحران - 28

 . مت ادارينظارت دقیق و مسئوالنه به درخواستها،پیشنهادات،انتقادات، شکایات و احقاق حق و برقراري عدالت و سال - 29

 .نظارت بر حسن اجراي تعرفه ها و رعایت حقوق متقابل مراجعان و روانشناسان و مشاوران - 30

 .نظارت دقیق و موشکافانه و عادالنه بر روند فعالیتها و تخلفات ارکان مختلف سازمان - 31

تعامل الزم با سایر ارکان نظارت دقیق و مسئوالنه به عملکرد معاونت هاي مختلف،کارکنان و اعضاي کمیسون هاي سازمان و  - 32
 .نظارتی سازمان

ارایه گزارش هاي ماهانه بصورت مکتوب،ایمیل،پیامک،تلگرام و غیره جهت اطالع رسانی و اخذ بازخورد ،پیشنهاد،انتقاد و  - 33
  .راهنمایی از کلیه اعضاي سازمان براساس شرح وظایف قانونی
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  دکتر ولی اله فرزاد
  

  
  سوابق شغلی

  ا.ا.بازرس سازمان نظام روان شناسی ومشاوره ج
  رئیس هیات بدوي رسیدگی به تخلفات تخصصی سازمان

  )تربیت معلم سابق(معاون موسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه خوارزمی 
  خوارزمیمعاون آموزشی دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه 

  عضوشوراي آموزشی دانشگاه خوارزمی
  عضوشوراي کمیسیون مواردخاص دانشگاه خوارزمی

  عضوشوراي پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش
  

  برنامه
ا خدمت کرده ام .ا.نظربه این که دودوره به عنوان بازرس ورئیس هیات رسیدگی به تخلفات درسازمان روان شناسی ومشاوره ج ·

ازاین روبراي رفع نواقص واصالح قوانین تا حد ممکن  .تشکیل سازمان ،مقررات ،وکاستی هاي سازمان آشنائی کامل دارمباقانون 
  .تالش خواهم کردکه برخی ازاین موارداشاره می شود

  تدوین آئین نامه تشکیل مجمع عمومی عادي ومجمع عمومی فوق العاده وارائه آن به شوراي مرکزي  براي تصویب ·
  حدودصالحیت هاي تخصصی اعضاي پروانه داردرجهت حل یکی از مشکالت موجود تعیین ·
 تالش درجهت راه اندازي دوره هاي بازآموزي و نوآموزي باهمکاري معاونت محترم آموزشی ·

عملی کردن فعالیت شوراهاي استانی درعضوگیري ،انجام مصاحبه تخصصی واعطاي پروانه حرفه اي براساس مصوبات شوراي  ·
  دردوره سوممرکزي 

  کوشش براي انتشار نشریات حاوي آخرین دستاورهاي علمی روان شناسی ومشاوره باکمک معاون محترم پژوهشی  ·
  تعامل با انجمن هاي علمی روان شناسی ومشاوره کشور به منظور بهره گیري ازنظریات آنان ·

  
  بازگشت به جدول کاندیدا


