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-روانشناسی تبریک مـی شروع فصل علم و دانش را به همه همکاران، اساتید و دانشجویان . نیمی از سال گذشت و سال تحصیلی آغاز شد
معموالً هر شروعی عالوه بـر آرزوهـاي   . براي همه عالقمندان روانشناسی سالی پر از موفقیت باشد 95-96امیدواریم سال تحصیلی . گوییم

ا احتمـاالً هـر یـک از مـ    . هاي پیش روي شـما محقـق شـود   کنیم همه برنامهآرزو می. ریزي براي آینده همراه استخوب و خوش با برنامه
چه بسـا  . دهددانیم که پیشرفت ما در بستر یک جامعه بزرگتر رخ میهاي اختصاصی براي پیشرفت در حرفه خود داریم اما نیک میبرنامه

  . پیشرفتهاي فردي در بسیاري از اوقات به بستري مناسب نیاز دارد
هـا  پیشنهاد ما این است که ضمن پیگیري برنامـه  .ها و گروههاي تخصصی در تالش هستند تا به پیشرفت جامعه علمی کمک کنندانجمن

توانیم در برنامـه سـال تحصـیلی جدیـد جـایی بـراي       می. و اهداف شخصی خود، براي بهبود و ارتقاي جامعه روانشناسی نیز قدمی برداریم
-من روانشناسی ایران مـی در صورت عالقمندیانج. فعالیتهاي گروهی، مشارکتی و ارتقاي انجمنهاي علمی و گروههاي تخصصی قرار دهیم

هـاي تخصصـی انجمـن بسـتر مناسـبی اسـت تـا بـا         به خصوص گروهها و کمیته. هاي شما براي فعالیتهاي علمی باشدتواند یکی از گزینه
  .مشارکت همه عالقمندان روانشناسی در پیشرفت جمعی افراد موثر باشد

روانشناسی در جامعه خود ایجاد کنیم به پیشرفت فـردي تـک تـک مـا      به خاطر داشته باشیم هر اندازه جو و بستر مناسبی براي گسترش
تـوانیم آغـازگر   مـی . توانید با انتخاب حوزه عالقمندي خود به انجمن روانشناسـی ایـران مراجعـه کنیـد    براي این کار می. منجر خواهد شد

بـه امیـد   . ندگی بیشتري در حوزه روانشناسـی باشـیم  اي باشیم و فضایی را ایجاد کنیم که با مشارکت همگانی، شاهد پیشرفت و بالبرنامه
اینکه همه ما بتوانیم سهمی در پیشرفت و ارتقاي علم روانشناسی در جامعه خود داشته باشیم، سـال تحصـیلی پـر از موفقیـت و پیـروزي      

  .کنیمبراي همه آرزو می
  
  
  
  
  

 بازگشت به صفحه اول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخن نخست -1
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  5139در سال ایران  شناسیانجمن روان پاییز هاي آموزشی کارگاه -2- 1
هر  بهاي. شود که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسی ایرانانجمن روان پاییزهاي آموزشی  فهرست کارگاه
ده به ازاي هر روز تومان در نظر گرفته شده است که ر 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  ،باشندافرادي دانشجو و عضو انجمن 

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

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

  
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

  چهارشنبه ، پنجشنبه
  و جمعه

  مهر 16و  15، 14

  
  روانشناسی بالینی

  

  
  دکتري

  
  درمان شناختی رفتاري وسواس  دکتر الدن فتی

"  
  یکشنبه

دکتر مجید   دکتري روانشناسی بالینی  مهر 18
  یوسفی لویه

 Narrative تکمیلی روایت درمانی
Therapy 
  :سرفصل ها

 روایت درمانیو اصول مبانی مرور
هاي  روایت درمانی انواع انگیزش ها در

  مراجعان
  روایت درمانیمحور هاي بنیادین       

  روایت درمانیپرسشگري در فنون 
  

"  
  پنجشنبه

  مهر 29
  روانشناسی بالینی

  دکتري  
  

دکتر کارینه 
  طهماسیان

آموزش مدیریت رفتاري والدین 
  )فرزند پروري نوجوانی(نوجوانان 

"  

  پنجشنبه ها
  و جمعه ها

  7و  6
  14و  13

  آبان
  

  روانشناسی بالینی
  

  دکتري
  

 
  

دکتر ابوالفضل 
  محمدي

هاي  براي اختالل رفتاردرمانی شناختی
  اضطرابی

رفتاري  -سازي شناختی مفهوم: روز اول
  هاي اضطرابی و رفتاردرمانی فوبیاها اختالل

رفتاردرمانی شناختی اختالل : روز دوم
  پانیک و آگورافوبیا

  انجمن روانشناسی ایران هايو سخنرانی هاي آموزشیکارگاه -2
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  1395در سال ایران  شناسیانجمن روان پاییز سخنرانی هاي -2-2
طریق سایت و ها از رسانیتر در اطالعهاي زیر را برگزار خواهد کرد، تاریخ دقیقسخنرانی 1395انجمن روانشناسی ایران در پاییز 

  :کانال تلگرام انجمن اعالم خواهد شد
ü محل برگزاري دانشگاه   .محمدي در آبان ماه برگزار خواهد شد شهیدي و دکتر سمپوزیوم روانشناسی مثبت توسط آقایان دکتر

 .شهید بهشتی خواهد بود

ü  شد در آذر ماه برگزار خواهد  چیستی حضور ذهن :سخنرانی خانم دکتر محمدخانی با عنوان.  

  
  

رفتاردرمانی شناختی اختالل : روز سوم
  اضطراب فراگیر

 رفتاردرمانی شناختی براي: روز چهارم
  اختالل اضطراب اجتماعی

"  

سه شنبه، چهارشنبه ، 
  پنجشنبه
  و جمعه
  و 18،19،20

  آبان 21

  دکتري  روانشناسی

  
  

دکتر پروانه 
  محمدخانی

  اختالل هاي شخصیت

"  
چهارشنبه سه شنبه و 

  آبان 26و 25
  

 روانشناسی
 

  دکتري
 

خانم دکتر 
  دولت آبادي

  PTSDاختالل هاي   
  دي آر. ام. آموزش تکنیک اي

حرکات چشم، حساسیت زدایی و (
 )بازپردازش اطالعات

"  
  چهارشنبه ، پنجشنبه

  و جمعه
  آذر 5و  4،3

  
  روانشناسی سالمت

  

  
  دکتري

  

دکتر حمید 
  پورشریفی

  رفتار درمانی شناختی براي افسردگی
 روز اول

: مروري بر ماهیت مزمن افسردگی
 فرایندهاي تخریبی و فرسایشی
 مدل شناختی افسردگی

 رفتاري افسردگی –سنجش شناختی 
 رفتاري افسردگی –فرمول بندي شناختی 

 روز دوم
 فعال سازي رفتاري

 فنون شناسایی و تغییر افکار خودآیند
 روز سوم

فنون شناسایی و تغییر باورهاي 
  میانجی و بنیادین

"  
سه شنبه ، چهارشنبه و 

  پنجشنبه
  دي 2و  1آذر و  30

  
 روانشناسی

 
منصوره دکتر   دکتري

  یالسادات صادق
مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر 

 تست ها و ترسیم نیمرخ زوجین
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  ششمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی 

  شناسی ایرانانجمن روان
  1396ماه آبان 25الی  23 -تهران

  
 معرفی اولیه کنگره - 1اطالعیه شماره 

  
کنگره ملی و اولین کنگره بین ،ششمین 1396آبان ماه  25تا  23شناسی ایران افتخار دارد روزهاي سه شنبه تا پنجشنبه انجمن روان

  . برگزار نماید»  شناسی کاربردياي و روانمطالعات بین رشته«المللی خود را با تاکید بر 
رئیس محترم انجمن، سرکار خانم دکتر دولت آبادي، ریاست کنگره را بر عهده خواهند داشت و آقاي دکتر حمید پورشریفی و خانم دکتر 

هاي ملی و بین المللی، آقاي دکتر خسرو حمزه به عنوان دبیر اجرایی و خانم به عنوان دبیران علمی کنگره پروانه محمدخانی به ترتیب
  .دکتر مهرنوش اثباتی به عنوان رئیس دبیرخانه الکترونیک، در هدایت و پیشبرد امور کنگره ایفاي نقش خواهند نمود

و کانال تلگرامی انجمن ) www.iranpa.org(ق سایت انجمن فراخوان مقاالت و دیگر مشخصات در اطالعیه بعدي، از طری 
)https://telegram.me/iranpsyasso (اطالع رسانی خواهد شد .  

  
  روابط عمومی انجمن روانشناسی ایران

  
  
  
  
  
  
  
  

 بازگشت به صفحه اول
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  CBT ثبت نام دوره هاي مهارتی درمان شناختی رفتاري -4- 1
 

 عنوان کارگاه آموزشی

 مدرس

 هزینه ثبت نام تاریخ برگزاري
 نام و نا م با ناهار

 خانوادگی

 
مدرك 
 علمی

 تخصص

:درمانی شناختیرفتار   
 اصول و مبانی

 CBT پیش نیاز دوره

دکتر حسن 
روانشناسی  دکتري حمیدپور

 بالینی

 پنجشنبه
 و جمعه

مهر 9و  8  
)ساعت  16(   

 

3.000.000 
 ریال

دکتر الدن  درمان شناختی رفتاري وسواس
 دکتري فتی

 
روانشناسی 
 بالینی

 

 چهارشنبه ، پنجشنبه
 و جمعه

مهر 16و  15، 14  
)ساعت 24(   

 

4.500.000 
 ریال

هاي  براي اختالل رفتاردرمانی شناختی
 اضطرابی

هاي  رفتاري اختالل -سازي شناختی مفهوم: روز اول
 اضطرابی و رفتاردرمانی فوبیاها

رفتاردرمانی شناختی اختالل پانیک و : روز دوم
 آگورافوبیا

رفتاردرمانی شناختی اختالل اضطراب : روز سوم
 فراگیر

رفتاردرمانی شناختی براي اختالل : روز چهارم
  اضطراب اجتماعی

  
  

 
 
 

دکتر 
ابوالفضل 
 محمدي

 دکتري
روانشناسی 
 بالینی

 

 پنجشنبه ها
 و جمعه ها

7و  6  
14و  13  

 آبان
)ساعت  32(   

6.000.000 
 ریال

 اختالل هاي شخصیت

 
 

دکتر پروانه 
 محمدخانی

 

 روانشناسی دکتري

سه شنبه، چهارشنبه ، 
 پنجشنبه و جمعه

آبان 21و  18،19،20  
)ساعت  32(   

 
6.000.000 

 ریال
 
 

 PTSDاختالل هاي   
دي آر. ام. آموزش تکنیک اي  

حرکات چشم، حساسیت زدایی و بازپردازش (
)اطالعات  

 
 

 
خانم دکتر 
 دولت آبادي

 دکتري
 

 روانشناسی
 

چهارشنبه سه شنبه و   
آبان 26و 25  

)ساعت  16(   

3.000.000 
 ریال

 شناسی ایرانهاي انجمن رواناخبار و اطالعیه - 4
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شناختی براي افسردگیرفتار درمانی   
 روز اول

فرایندهاي : مروري بر ماهیت مزمن افسردگی
 تخریبی و فرسایشی

 مدل شناختی افسردگی
رفتاري افسردگی –سنجش شناختی   

رفتاري افسردگی –فرمول بندي شناختی   
 روز دوم

 فعال سازي رفتاري
 فنون شناسایی و تغییر افکار خودآیند

 روز سوم
باورهاي میانجی و بنیادینفنون شناسایی و تغییر   

دکتر حمید 
 دکتري پورشریفی

 
روانشناسی 
 سالمت

 

 چهارشنبه ، پنجشنبه
 و جمعه

آذر 5و  4،3  
)ساعت  24(   

 

4.500.000 
 ریال

 .کرد خواهند دریافت را  ایران شناسی روان انجمن گواهی دوره پایان در کنندگان شرکت 
  باال به مشاوره و شناسی روان کارشناسی التحصیالن فارغ :کارگاه در کنندگان شرکت شرایط
  نفر 25 :ها کارگاه ظرفیت
 کننده شرکت هر چنانچه است شده گرفته نظر در تخفیف اعضاء براي درصد 10 و دانشجویان براي درصد 10 کارگاه هر براي : توجه
  .شد خواهد کسر هزینه از درصد 20 جمعاً باشد دانشجو و عضو
  .شد خواهد کسر هزینه کل از درصد 5 فوق تخفیف بر عالوه نمایند نام ثبت یکجا را دوره کل کسانیکه براي : توجه
  )4 واحد 20 پالك اسفندیار بلوار نیایش، چهارراه ولیعصر، خیابان( انجمن دفتر :کارگاه تشکیل محل

  
  
  
  
  

 بازگشت به صفحه اول
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  )همراه با کار عملی(دوره جامع تربیت روان درمانگر کودك با رویکرد شناختی رفتاري ثبت نام -2-4
 

  
  

 )اناري آسیه دکتر :همکار( بهشتی شهید دانشگاه علمی هیئت عضو طهماسیان کارینه دکتر :مدرس
 1395 ماه دي تا مهر : برگزاري زمان

  ایران روانشناسی انجمن از معتبر نامه گواهی ارائه با 
  روانشناسی و مقاطع باالتر ارشد کارشناسی دانشجوي: شرایط شرکت کنندگان 
  ساعت 100 :دوره طول 
% 10به اعضاي انجمن روانشناسی ایران ) هنگام ثبت نام، ماه دوم و ماه سوم دوره : طی سه قسط( تومان  2.200.000: هزینه دوره  

  .تومان است 800.000قسط اول براي ثبت نام دوره . تخفیف تعلق خواهد گرفت
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   :برگزاري هاي تاریخ  
دي،  22آذر، چهارشنبه    26 آذر، جمعه  25 آذر، پنجشنبه 11 آذر، پنجشنبه 10 آبان، چهارشنبه 28آبان، جمعه  27 پنجشنبه
 بهمن 21 بهمن، پنجشنبه 20 بهمن، چهارشنبه 8  بهمن، جمعه 7 دي ، پنجشنبه 23  پنجشنبه

  
  :دوره دروس

  ساعت8کودك  آسیب شناسی 
  ساعت 8فنون مصاحبه بالینی با کودك  
  ساعت 8آزمون هاي تشخیصی  
  ساعت 16آموزش مدیریت والدین  
  ساعت 8آموزش مدیریت خشم و جرات ورزي  
  ساعت 8شناخت درمانی  
  ساعت 8رفتاردرمانی  
  ساعت 8بازي درمانی و قصه درمانی  
  ساعت 8رفتاري خاص کاربرد تکنیکهاي شناختی رفتاري در مشکالت  
  ساعت 12آموزش مهارتهاي زندگی  
  ساعت 8 آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت 

  
 شهید دانشگاه شعبه تجارت بانک 342060641 شماره به انجمن حساب به اول قسط واریز از پس قطعی نام ثبت براي لطفا

  .فرمایید حاصل تماس 88785266 شماره با بهشتی
  

اولین گفتار از سلسله گفتارهاي : هنر و ادبیات انجمن روان شناسی ایران برگزار می کندگروه تخصصی  - 4- 3
  روانشناسی و موالنا

با سخنرانی دکتر  16الی  14ساعت از آبان  3در تاریخ  "روانشناسی و موالنا اولین گفتار از سلسله گفتارهاي"با عنوان   سخنرانی
تماس   88785266توانند براي ثبت نام با شماره عالقمندان می .برگزار خواهد شد روانشناسی ایران امیر حسین ماحوزي در دفتر انجمن

  .حاصل فرمایید
  
  مقاالت مجالت انجمن، صرفا براي اعضاي انجمن قابل دانلود است -4-4

کنند که یکی از آنها،  پیدا میهایی  با توجه به تحت وب شدن عضویت در انجمن، هر کدام از اعضاي انجمن بعد از عضویت دسترسی
در نمایه هاي مختلف، چکیده مقاالت مجالت انجمن قابل دسترسی است و متن کامل . باشد امکان دانلود مقاالت مجالت انجمن می

  .مقاالت، صرفا در سایت انجمن قابل دسترسی است
 

عضو انجمن شده اید، لطفا نسبت به ثبت نام تحت وب اقدام  اگر تاکنون به عضویت انجمن نائل نشده اید، یا اینکه قبال و از طریق پست
 .فرمایید

قبل از اقدام به ثبت نام و عضویت در انجمن روانشناسی ایران خواهشمند است فایل هاي مدارك زیر را به صورت اسکن شده آماده 
  :کنید

  . jpg کیلو بایت ،فرمت عکس 100، اندازه عکس کمتر از 3*4عکس پرسنلی  ·



139513951395پاییز پاییز پاییز : : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و هفتمین سی و هفتمین سی و هفتمین     
 

10 
 

پاییز پاییز پاییز : : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و هفتمین سی و هفتمین سی و هفتمین 

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

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

 تگان دانشگاههاي خارج از کشورتصویر مدرك ارزشیابی شده از وزارت علوم براي دانش آموخ ·

 .استفاده نمائید) آخرین نسخه( براي اینکه در فرآیند ثبت نام با مشکل روبه رو نشوید از مرورگر کروم
 .براي ثبت نام در انجمن و یا تجدید ثبت نام به صورت تحت وب، روي لینک زیر کلیک نمایید
http://www.iranpa.org/RegUser  

  
  عضوگیري انجمن روانشناسی ایران به صورت تحت وب انجام می شود - 4- 5 

توانند براي ثبت نام و عضو شدن در انجمن، از رساند عالقمندان عضویت و نیز تمدید عضویت در انجمن روانشناسی ایران میبه اطالع می
در واقع بعد از این عضویت به شیوه ارسال پست انجام نخواهد   .ارسال مدارك به صورت پستی نیست طریق وب اقدام نمایند و نیازي به

 .شد
از اعضاي فعلی انجمن، براي تکمیل و اصالح اطالعات عضویت خود و نیز از افراد عالقمند به عضویت، براي ارسال مدارك درخواست می 

انجمن روانشناسی ایران خواهشمند است فایل هاي مدارك زیر را به صورت اسکن شده قبل از اقدام به ثبت نام و عضویت در  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 100متر از اندازه ک(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

 دانشگاههاي خارج از کشورتصویر مدرك ارزشیابی شده از وزارت علوم براي دانش آموختگان  .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- 6

و ترویج علم روانشناسی در   ، و کمک به توسعهکانال انجمن روانشناسی ایران، به منظور اطالع رسانی اخبار، برنامه ها و اقدامات انجمن
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 شیوهبه ها و گروهشایان ذکر است انجمن روانشناسی ایران در نظر دارد در خصوص نحوه اطالع رسانی شع
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  ،کانال در فضاي مجازيتشکیل هر گروه و استفاده نمایند و به جز کانال اصلی انجمن،) سایت، خبرنامه و کانال(سانی انجمن 
  .آرم انجمن مجاز نیست

http://www.iranpa.org/RegUser
http://www.iranpa.org


139513951395پاییز پاییز پاییز : : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و هفتمین سی و هفتمین سی و هفتمین     
 

11 
 

پاییز پاییز پاییز : : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و هفتمین سی و هفتمین سی و هفتمین 

  تداوم فعالیت مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره انجمن روان شناسی ایران -7-4
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. بزرگسالکودك و هم 

    88871639   
  بازکردن حساب هدایا را به هیأت مدیره انجمن 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

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

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

مسلماً مشارکت دیگر خیران که در بسیاري از . اي خواهند بود براي بقیه اعضاي انجمن اعم از افتخاري، پیوسته و وابستهنمونه و اسوه
  . مأجور خواهد بود... کنند در این امر خیر مشکور و انشااامات فرهنگی کشور نقش مؤثري ایفا میاقد

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

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

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

  . نشانی این حساب مبارك به شرح زیر است
 )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 -9-4
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    مختلـف روان هـاي   هـاي عمـده در زمینـه    مبادله علمی بین آنها، معرفـی پیشـرفت  
هـاي علمـی یـا     ، نفد و بررسی، گزارش)Research Papers(مقاالت پژوهشی . شود پژوهشگران، کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می

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

اپ در این نشـریه  ماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهاي پیشنهادي در فرم فراخوان مقاله، براي چ
 .شود پذیرفته می

  راهنماي نویسندگان
  :به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوري و چاپ مقاالت خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید
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  .داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد  مقاله ارسال شده در هیچ نشریه ·
  . مقاله ارسال شده همزمان به سایر مجالت فرستاده نشده باشد ·
  . ارسال شودdanesheravan@gmail.com  نشانی میل نشریه به مقاله از طریق ای ·
  .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   ·

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

کلمـه   220کلمـه و حـداکثر    150چکیده مقاله حـداقل  . 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 منـابع 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 یـا مولفـان، سـال انتشـار و صـفحه       باشد، به گونه) APA( باید به شیوه داخل پرانتز مقاله  ارجاعات در متن

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

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

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

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

، عنـوان مقالـه   )در داخـل پرانتـز  (لفان بعدي، سال چـاپ  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 شـده 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 پرانتـز نوشـته    گذاري نهنشا
 . 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 ·
  . پس از چاپ دوماهنامه، به تعداد نویسندگان مقاله، نشریه براي نویسنده مسوول ارسال خواهد شد ·
  021 -  88785266تلفن  4واحد  20تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، پالك ،: نشانی پستی ·
 ravan@gmail.comedanesh: الکترونیک نشریه پست ·

mailto:danesheravan@gmail.com
mailto:ravan@gmail.com


139513951395پاییز پاییز پاییز : : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و هفتمین سی و هفتمین سی و هفتمین     
 

13 
 

پاییز پاییز پاییز : : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و هفتمین سی و هفتمین سی و هفتمین 

 
  آرزوي سالمتی براي جناب آقاي دکتر گلزاري - 4- 10

  .گل براي ایشان آرزوي سالمتی و بهبودي کامل کردندانجمن روانشناسی ایران پس از شنیدن خبر بیماري آقاي دکتر گلزاري با ارسال 
   

 بازگشت به صفحه اول

   ایران شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه -11-4
          

  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  

 
با همکاري دانشگاه  مازندرانبرگزاري انتخابات شعبه انجمن روانشناسی ایران در استان  1اطالعیه شماره  ·

  مازندران
 آمفیبابلسر در 1395 ماه آبان 11 شنبه سه روز 13 الی 11:30 ساعت مازندران استان در انجمن شعبه انتخابات رساند می استحضار به
 انتخابات روز به مانده هفته یک تا توانند می عالقمندان. شد خواهد برگزار مازندران دانشگاه اجتماعی و انسانی علوم دانشکده تاتر

 مشاوران و روانشناسان کلیه از همچنین .نمایند اعالم)021-(88785266 انجمن دفتر به شعبه شورایاجرایی يبرا را خود داوطلبی
 خود عضویت به نسبت ماه آبان 6 تاریخ تا حداکثر شود می دعوت اند نشده نائل انجمن عضویت به تاکنون که دکتري و ارشد کارشناسی

  .نمایند شرکت انتخابات این در بتوانند تا کنند اقدام اینترنت طریق از
  

  مازندران با همکاري دانشگاه مازندران استان در ایران شناسیروان انجمن انتخابات شعبه 2اطالعیه شماره  ·
روز سه شنبه  13الی  11:30شعبه انجمن در استان مازندران ساعت  انتخابات 1به استحضار می رساند پیرو اطالعیه شماره            

 اجرایی شورايکاندیداهاي  اسامی. در بابلسر آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد 11/8/1395
ع نداشته اند و عالقمند هستند، می توانند تا یک افراد دیگري که تاکنون اطال. به شرح ذیل اعالم می شود 18/7/1395تا تاریخشعبه 

  .هفته مانده به روز انتخابات داوطلبی خود را براي شوراي شعبه به دفتر انجمن اعالم نمایند
 

  
  

mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:iranpa.isfahan@gmail.com
mailto:anjomanravanshenasi2013@gmail.com
mailto:gilanpa.br@gmail.com
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  اجرایی شورايکاندیداهاي  اسامی
 مازندران دکتر فرشته باعزت دانشیار دانشگاه -1

  دکتر سهیال هاشمی دانشیار دانشگاه مازندران -2
  مجید غفاري استادیار دانشگاه مازندراندکتر  -3
  نادري استادیار دانشگاه مازندران اهللادکتر حبیب  -4

 5139در سال  کرمانشاهشناسی ایران شعبه انجمن روان تابستانگزارش عملکرد سه ماهه  ·
 
o افتتاح مرکز تحقیقات تازه هاي روانشناختی کاربردي 

o افتتاح مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره  

بر الطاف خداوند متعال و با پیگیري ها و تالش هاي جناب آقاي دکتر کیوان کاکابرایی ؛ عضو هیات علمی و پژوهشگربرتر گروه با اتکا 
روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و حمایت هاي جناب آقاي دکتر قنبري ریاست محترم واحد و هیات امناي محترم 

واقع در مرکز رشد واحد هاي فناور  "مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره"و  "وانشناختی کاربردي مرکز تحقیقات تازه هاي ر"استان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه با حضور جناب آقاي دکتر واشقانی معاونت محترم پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی ، معاونت محترم 

نهاد  نمایندگی مقام معظم رهبري دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمانشاه و  استاندار ، فرماندار ، ریاست محترم واحد، مسئول محترم
وتهنیت به اساتید و پژوهشگران و  تبریکضمن عرض . افتتاح گردید 95شهریور  11جمعی از سایر مسئولین در روز پنج شنبه مورخه 

خدمات روانشناسی و ,تحقیقاتی ـه هاي علمی اعالم می دارد که مراکز افتتاح شده طی روزهاي آتی در زمین، دانشجویان گرامی
  .پذیراي پژوهشگران کارورزان و مراجعین محترم خواهد بود. ..برگزاري کارگاه و کارورزي و,مشاوره

جنب ) دارایی( خیابان سنگر ) مصدق ( میدان آیت اهللا کاشانی : آدرس جدید مرکزتحقیقات و انجمن روانشناسی شعبه کرمانشاه  
 08337296406: تلفن . ستگار مدرسه شهید ر

  1395 تابستانشناسی ایران در سه ماهه ي تخصصی انجمن روانها گروههاي گزارش فعالیت - 4- 21
  دکتر الدن فتی    

  شناسی ایرانهاي تخصصی انجمن روانمسئول گروه    

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

ارایه        95 تابستانها در ها و وضعیت این گروهاي از فعالیتها، خالصههاي پرثمر مسئوالن و اعضاي این گروهبا سپاس فراوان از تالش 
  : گرددمی
  

 شناسی ورزشروانتخصصی  گروه ·

o دکتـر  : که اعضا به شـرح ذیـل انتخـاب شـدند     7/2/95شناسی ورزشی در تاریخ برگزاري انتخابات گروه تخصصی روان
خسرو حمزه به عنوان رئیس؛ دکتر محمد کاظم واعظ موسوي، نایب رئیس؛ الهام محمودي، دبیر؛ دکتر صادق نصـري،  

آقایان ایمان صحراییان، محسن پروازي و محمد خزایی بـه عنـوان    هادي هادیزاده اعضاي گروه تخصصی؛ ودکتر محمد
  . البدلاعضاي علل

o  95برگزاري جلسه جهت آماده کردن برنامه کارگاه هاي آموزشی سال.  
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o  2016مشارکت در آماده سازي روانی تیم هاي مختلف ملی، جهت بازیهاي المپیک و پارالمپیک ریو. 

   ipa.sportpsy@gmail.com: ایمیل  

   هنر و ادبیاتتخصصی  گروه ·

تشکیل گردید جناب آقاي دکتر حسن عشایري را به  24/3/95کارگروه هنر و ادبیات در انجمن روانشناسی ایران ،طی جلسه اي که در 
جناب آقاي : اعضاي این گروه تخصصی عبارتند از . سمت ریاست این گروه و خانم یلدا غفوریان را به سمت دبیر این گروه منتسب نمود

سین مجتهدي و خانم دکتر حسن عشایري، جناب آقاي دکتر احمد محیط، جناب آقاي دکتر کامران علی پناهی و جناب آقاي دکتر ح
با حضور اساتید  همایشی با عنوان گفتگویی میان هنر ، ادبیات و روانشناسی 1395تیر ماه  21این کارگروه در تاریخ . یلدا غفوریان

و و اندیشمندانی بنام در این زمینه برپا نمود و طی نشستی که در پی آن براي تعیین زیرگروه ها  انجام شد، گروه هایی تشکیل و عض
هنر درمانی متمرکز بر "، "موسیقی درمانی"، "سایکودراما"،  "عطار پژوهی "، "موالنا پژوهی": گیري شدند که عبارتند از

بررسی روانشناسانۀ آثار محمود دولت  "و  "فلسفه و روانکاوي در هنر و ادبیات"،"تحلیل آثار هنري "، "نقاشی درمانی
گرام به صورت هفتگی باهم اندیشی اعضاء آن گروه فعالیت هایی را زمینۀ تخصصی خود به انجام هر یک از این زیرگروه ها در تل. "آبادي
و یا )  در تلگرام( 09123955433از عالقمندان تقاضا میشود در صورت تمایل به همکاري با این کارگروه با شماره  . میرساند
  .تماس حاصل فرمایندa@gmail.comart.lit.ipایمیل

  
 عنوان گروه  فعالیت هایی که تا کنون انجام شده اند اهداف آینده

بررسی : اهداف کوتاه مدت
روانشناسانۀ آثار موالنا و استخراج 

مفاهیم مثبت و کاربردي از این اشعار ،  
خوانش و تدوین کتاب و مقاالتی در این 

 .زمینه 

  
  
  

روانشناسانۀ اشعار بررسی مقاالت و تحلیل 
  موالنا

و برگزاري جلسات  آنالین هم اندیشی 
 هفتگی هم اندیشی در گروه

  
  
  

  موالنا پژوهی
 

باال بردن دانش : اهداف بلند مدت
ادبی در جهت ارتقاء سالمت عموم افراد 

  جامعه
  

بررسی : اهداف کوتاه مدت
روانشناسانۀ آثار عطار و استخراج 

از این اشعار ،  مفاهیم مثبت و کاربردي 
خوانش و تدوین کتاب و مقاالتی در این 

 .زمینه 

  
  
  

بررسی مقاالت و تحلیل روانشناسانۀ 
  )منطق الطیر( اشعارعطار

و برگزاري جلسات هم اندیشی هفتگی  
 آنالین هم اندیشی در گروه

  
  
  

 عطار پژوهی

باال بردن دانش : اهداف بلند مدت
اد ادبی در جهت ارتقاء سالمت عموم افر

  جامعه
تدوین و ترجمه کتابی مرجع در زمینه  

  مورد نظر ، توانایی اجرا و شناخت سبک
بررسی مقاالتی در این زمینه و آغاز به 
ترجمه کتابی مرجع در حوزه موسیقی 

  
 موسیقی درمانی

mailto:ipa.sportpsy@gmail.com
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درمانیوجلسات هم اندیشی آنالین هفتگی  هاي مختلف موسیقی درمانی
 هم اندیشی در گروه

  
فنون اجرایی سایکودراما و تسلط بر 

 تدوین کتابی مرجع در این زمینه

نشست هاي حضوري دوهفته یکبار و 
) درون گروهی( اجراي جلسات سایکودراما 

و برگزاري جلسات هم اندیشی هفتگی 
 آنالین  هم اندیشی در گروه 

  
 سایکودرما

تسلط بر فنون اجرایی نقاشی درمانی و 
 زمینهتدوین کتابی مرجع در این 

ترجمه کتابی مرجع در این زمینه توسط 
 اعضاي گروه

هنر درمانی متمرکز بر نقاشی 
 درمانی

برگزاري جلسات هفتگی آنالین در این  تسلط بر مفاهیم در هنر و ادبیات  
 زمینه

 فلسفه و روانکاوي در هنر و ادبیات

بررسی آثار محمود دولت آبادي از منظر 
 روانشناسی و جامعه شناسی

بررسی روانشناسانۀ آثار محمود  معرفی کتاب گزل براي آغاز تحلیل  
 دولت آبادي

آرشیو و تحلیل هنري و آسیب شناسانۀ 
 آثار هنرمندان

 تحلیل آثار هنري تحلیل برخی از آثار هنرمندان 

 
)با همکاري انجمن روانشناسی ایران( فعالیت هاي کارگاهی   

 کارگاه  زمان مدرس  محل
 کارگاه آموزشی سایکودراما  1394زمستان  ماریا ایزولدا  روانشناسی ایرانانجمن 

 کارگاه تربیت و روانکاوي 1395بهار  دکتر کامران علی پناهی انجمن روانشناسی ایران
خانه اندیشمندان علوم 

 انسانی
درحال ( 1395شهریور  دکتر حسن مکارمی

 )برگزاري
کارگاه  هنر، ادبیات و 

 روانشناسی
اندیشمندان علوم  خانه

  انسانی
  کارگاه سینما و روانشناسی  )درحال ثبت نام(1395مهر   دکتر کامران علی پناهی

 بازگشت به صفحه اول

 شناسی مثبتتخصصی روان هگرو ·

شهید بهشتی به ریاست در دانشگاه  31/3/1395جلسه اول گروه تخصصی روان شناسی مثبت انجمن روان شناسی ایران، در تاریخ 
آقاي دکتر شهیدي و با حضور خانم ها چم زاده ، گلشنی و آقایان معماریان و تقوي ، اعضاي شوراي مرکزي گروه تخصصی روان 

پیشنهاد برگزاري سمینار آشنایی با مفاهیم اولیه و علمی روان شناسی مثبت به هیئت مدیره محترم . شناسی مثبت تشکیل شد
ضمنا در . بدین وسیله از کلیه عالقه مندان دعوت به همکاري می نماییم. ی ایران ارائه ومورد موافقت قرار گرفتانجمن روان شناس

  ). رایگان( می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید) شاخه روان شناسی مثبت(صورت تمایل به عضویت در انجمن روان شناسی آمریکا 
section/-the-http://www.div17pospsych.com/join  

هم چنین عالقه مندان به اخبار و مطالب علمی روان شناسی مثبت می توانند از لینک کانال شبکه روان شناسی مثبت استفاده 
  .نمایند

Telegram.me/PositivePsychologyIran  

http://www.div17pospsych.com/join
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  :ن روانشناسی ایران برگزار می کندگروه تخصصی روانشناسی مثبت انجم
با همکاري هسته پژوهشی روان شناسی مثبت دانشگاه شهید بهشتی و  گروه تخصصی روان شناسی مثبت انجمن روان شناسی ایران ، 

  95/ 8 /12 در تاریخ )کاندیداي دکتري تخصصی روان شناسی(کارگاه مهارت هاي مثبت اندیشی براي کودکان، توسط خانم مانا چم زاده 
  .در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد  16صبح الی  8از ساعت 

 
 

 ی مداخله در بحرانتخصص گروه ·

ایران  شناسی روان انجمن تخصصی هاي گروه1395فروردین  26انتخابات  ي تخصصی مداخله در بحران، پس از اعالم نتایج کمیته
ي خود راتشکیل  خردادماه اولین جلسه 25خردادماه توسط انجمن اعالم رسمی شد، در روز  13و مشخص شدن اعضاي آن که در روز 

ي تخصصی مداخله در بحران طی  شده توسط اعضاي اصلی سومین دوره کمیته هاي انجام در زیر، اهم فعالیت. داد و کار خود را آغاز نمود
  .گردد رح میمط)1395شهریورماه  31از بدو شروع کار خود تا (سه ماه اخیر 

o انداز، اهداف، و  هاي مختلف در خصوص تعیین چشم ي تخصصی و رایزنی برگزاري پنج جلسه با حضوراعضاي اصلی کمیته
و ) شهریورماه 9تیرماه، و  29و  15خردادماه،  30و  25: ي برگزارشده تاریخ پنج جلسه(هاي آتی  راهبردهاي کمیته براي فعالیت

 .ور به دفتر انجمنجلسات مذک ي اصل صورت ارائه

 بازگشت به صفحه اول
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o عنوان   آقاي علی مددیان پاك به: گیري داخلی ي تخصصی مداخله در بحران بر اساس رأي هاي اصلی در کمیته تعیین سمت
ي تخصصی مداخله در  تهکمی»دبیر«عنوان  ،و آقاي مرتضی جهانشاهلو به»رئیس نایب«عنوان  ، خانم مینا نظري کمال به»رئیس«

 .)در کمیته مشغول به فعالیت هستند» عضو اصلی«عنوان  خانم دکتر مهرنوش اثباتی و آقاي علیرضا اکبري نیز به(بحران 

o  و تشریک مساعی ) تیرماه 29(ي کمیته  در چهارمین جلسه) آبادي سرکار خانم دکتر شیوا دولت(دعوت از رئیس محترم انجمن
 .هاي آتی هاي الزم در خصوص موارد موردنظر کمیته براي فعالیت ها و حمایت و دریافت راهنماییو رایزنی با ایشان 

o هاي  هاي کمیته در حوزه ي تمرکز اصلی فعالیت ها و تعیین محدوده شناختی در بحران هاي مختلف مداخالت روان بررسی حوزه
ي پیشین کمیته، صرفاً بر  ها طی دو دوره ست که فعالیت این در حالی. خودکشی) 3(تجاوز جنسی، و ) 2(بالیاي طبیعی، ) 1(

 .مداخله در بحران زلزله متمرکز بود

o گرفته، کسب  منظور آگاهی از اقدامات صورت ي پیشین اعضاي اصلی کمیته، به  بررسی مستندات، مکاتبات و گزارشات دو دوره
 .تجربه و تعیین اهداف جدید براي اقدامات آتی کمیته

o هاي اجرایی کمیته که در زمان مقتضی بر اساس  نامه ها، و شیوه ها، دستورالعمل نامه ي آئین سازي تهیه براي آماده بررسی اولیه
 .این موارد اقدام الزم صورت پذیرد

o ها با  ها و فوریت شناختی در بحران هاي تخصصی مداخالت روان درخواست از انجمن و اخذ تأیید براي برگزاري فصلی سمپوزیوم
 .هاي مورد تأکید کمیته براي اعضاي انجمن و عموم افراد ي حاضر، در حوزه استادان مجرب و اعضاي کمیته حضور

o  بررسی ابعاد مختلف تجاوز جنسی و خشونت جنسی و ارائه «پیشنهاد برگزاري سمپوزیوم تخصصی مداخله در بحران با محور
 .ي انجمن ي الزم براي اجراي آن از هیئت مدیره خذ مجوز اولیهو ا 1395با حضور استادان مجرب در پاییز » راهکارهاي الزم

o  توسط خانم مینا نظري کمال » ها شناختی در بالیا و فوریت ي روان هاي اولیه کمک«ساعتی  4پیشنهاد برگزاري کارگاه آموزشی
ي  هاي شاخه ر قالب آموزشي انجمن تا در اسرع وقت این کارگاه د و آقاي مرتضی جهانشاهلو و اخذ موافقت از هیئت مدیره

 .دانشجویی انجمن به اجرا گذارده شود

o هاي الزم  هاي مورد تأکید کمیته و شروع اقدام رسانی در خصوص مداخله در بحران بررسی محتواي بروشورهاي آموزشی و اطالع
 .ها ي محتواي آن در خصوص تهیه

o هاي مورد تأکید کمیته و هماهنگی الزم با  رسانی مرتبط با حوزه اطالعهاي آموزشی و  ي محتوا براي طراحی اینفوگراف تهیه
 .ها و انتشار این موارد در فضاي مجازي شدن آن رئیس محترم انجمن در مسیر نهایی

o ها هاوفوریت شناختیدربحران اي از پرتال جدید انجمن برایدرجاخبارمرتبطومحتوایآموزشتخصصیمداخالتروان درخواست صفحه. 

o  التحصیالن دانشگاه آزاد  کانون فارغ«و » شناسی ایران انجمن روان«نامه بین  هاي مقدماتی براي عقد تفاهم هماهنگیانجام
 .هاي مشترك آموزشی، پژوهشی و ترویجی براي همکاري» اسالمی

شناسی  اني کمیته تخصصی مداخله در بحران انجمن رو براي سومین دوره) eMail(ایجاد و تخصیص آدرس پست الکترونیک 
 crisisteamipa@gmail.com): دبیر کمیته(ایران و تأیید آن توسط انجمن و تعیین مسئول براي آن 

    اخبار دومین شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران -31-4

  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

mailto:crisisteamipa@gmail.com
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شود در صورت تمایل فرم ثبت نام را  دعوت می) ی ارشد، دکتريکارشناسی، کارشناس(شناسی و مشاوره  دانشجویان روان
  :تکمیل و به همراه مدارك به ایمیل شاخه دانشجویی به آدرس زیر ارسال فرمایند

 shakheye.daneshjoo@gmail.com  
آخر همچنین دانشجویان ترم . شرط اولیه احراز این نمایندگی عضویت فرد در انجمن روانشناسی ایران است: تذکر

  .       تحصیلی مجاز به ثبت نام نیستند
  ها شرح وظایف نمایندگان شاخه دانشجویی در دانشگاه

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

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

  بازگشت به صفحه اول
  

  

  
    

     شناسان کشور در گوگلگروه الکترونیکی روان ادامه فعالیت و عضوگیري - 5- 1
اگرچه این . اندازي شده استکشور در گوگل راه شناسیروانرسانی سریع رخدادهاي شناسان ایران به منظور اطالعگروه الکترونیکی روان

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

 . کافیست شناسیروانهاي شناس بودن یا اشتغال به تحصیل در یکی از گرایشبراي عضویت در این گروه روان
حرفه و پیوستن به این گروه را دارید لطفاً مطابق راهنماي ذکر شده در لینک این گروه که در صفحه اول پرتال  اگر قصد دریافت اخبار

  .آمده است اقدام فرماییدنجمن، در کادر مطالب منتخب سایت ا
  ،شایان ذکر است

اعضایی از  و نیز؛ رسانی مطلبینیاز به اطالعها و نیز شاخه دانشجویی انجمن در صورت ها، شعبهمیتههاي تخصصی، کساي محترم گروهؤر
که به طور کامل ویرایش در صورتی آن را  دتواننمی، دانندشناسان کشور میشناختی را قابل عرضه به عموم روانحرفه که خبر مهم روان

  .شده و قابل انتشار باشد به ایمیل زیر ارسال نمایند
IranianPsychologists@googlegroups.com 

  
  

 
 
 
 بازگشت به صفحه اول

 

 شناسیي روان هاي خبري حرفهاخبار و گزارش -5

mailto:shakheye.daneshjoo@gmail.com
mailto:IranianPsychologists@googlegroups.com
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    »نشریه بین المللی«فصلنامه شماره دو  بیستمین - 6- 1
  :شماره دو فصلنامه نشریه بین المللی روانشناسی مقاله هاي زیر به چاپ رسیده است بیستمیندر 

· The Effectiveness of the Cognitive EmotionRegulation Group 
Training  on Mental Health of Adolescent Girls with Symptoms 
ofPremenstrual Syndrome 

· Effects of SPARK Physical Education Program on Behavioral 
Problems of Children with ADHD 

· The Effect of Life Skills Training on Mental Health and Locus of 
Control of Deaf Female Students in Kerman 

· The Effect of Servant Leadership on Organizational Commitment; 
the Mediating Role of Psychological Empowermentand 
Organizational Justice 

· The Predictive Role of Interpersonal Forgiveness in protecting 
against Marital Instability in Married Couples 

· The Effectiveness of Yoga Practice on Positive Psychology Constructs:  Meaning in Life, 
Gratitude and Marital Intimacy 

· The Effect of Self-Awareness Training on Self-Compassion of Girl Students in Ahvaz Gifted 
High Schools 

· Relationship of Organizational Trust and Organizational Justice with Organizational Citizenship 
Behavior of Female Teachers: Chain Mediation of Job Stress andEmotional Exhaustion 

 
     »پژوهشهاي نوین روانشناختی«فصلنامه شماره  چهل و یکمین -2-6

در چهل و یکمین شماره فصلنامه پژوهشهاي نوین روانشناختی مقاله هاي زیر به چاپ رسیده 
  :است

 و افراد سالم یگرنیم يمبتالبه سردردها مارانیب یسبک زندگ سهیمقا ·
 کردیرو: يجبر یچهارگانه وسواس يابعاد يها ترس، اضطراب و عاطفه بر نشانه ریتأث ·
 يمعادالت ساختار  یابی مدل

 تیبا خالق يرابطه دست برتر ·
 یشغل تیبا رضا شرفتیپ زهیرابطه نگرش به زمان و انگ ·
 آموزان دختر سال اول دانش يبر خودکارآمد دیام یآموزش شناخت یاثربخش ·

 دبیرستان
به  زنان مبتال میبر عال يکاربرد یآرام و تن یفراشناخت درمان یاثر بخش سهیمقا ·

 ریاختالل اضطراب فراگ
 افراد مجرم و نیدر ب یو تحول اخالق یزندگ يمعنا ،یتیهو يها سبک سهیمقا ·

 رمجرمیغ

 هاي منتشر شدهمجله -6
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 یزندگ تیفیک زن با و بدون کنترل انساالنیم یخواب یدر اختالل ب يهواز نیتمر یاثربخش ·
 يمرز تیشخص يها نشانه در جانیه میتنظ یشناخت ينقش راهبردها ·
  دانشگاه مازندران دیدر اسات یفراشناخت یآگاه به شناخت ازیو ن یمعرفت شناس يرابطه باورها یبررس ·

  
  
  

     »دانش روانشناسی«فصلنامه چهارمین شماره دو  -6- 3
  

  :زیر به چاپ رسیده است مطالبدر چهارمین شماره دو فصلنامه دانش روانشناسی 
  سخن سردبیر ·
  آموزان کم توان ذهنیآمادگی جسمانی؛ ضرورت انکارناپذیر براي دانش ·
  نگاهی به گروه درمانی با رویکرد تحلیل تبادلی ·
  شکارچیان خود ·
  نقش خودشیءگرایی در بروز اختالالت روانی ·
  اشتهایی عصبی، پرخوري عصبی و خوردن مفرطاختالالت خوردن؛ بی ·
  شناخت در اختالالت روانپزشکی: مسئله ویژه ·

  عصب روانکاوي چیست؟ مطالعات بالینی در باب مغز ذهنیت یافته
 سازي ماشین به انسان؛ هوش طبیعی و هوش مصنوعیشبیه ·
 )بخش دوم(مادر آشفته حال  ·

 براي نوجوان خود تلفن همراه بخرم یا نه؟ ·
  نه راز یادگیري ·

  
  
     »پژوهشهاي روانشناختی«فصلنامه سی و هفتمین شماره دو  -4-6

  
در سی و هفتمین شماره دو فصلنامه پژوهشهاي روانشناختی مقاله هاي زیر به چاپ 

  :رسیده است
 شده در نوجوانی   و رفتارهاي برونی ،حمایت اجتماعی، هویت شخصی ·
مقایسۀ نشخوار فکري و خودتنظیمی عاطفی در افراد افسرده، مضطرب، و  ·
 بهنجار
 شناختی بهزیستی روانارتباط نگرانی و دلبستگی ناایمن با  ·
شناختی در کارکنان بینی اشتیاق روان طراحی و آزمون الگویی براي پیش ·

 یک شرکت صنعتی
یِ مهار و بروز خشم با توجه به ·  ادراك دلبستگیِ دوران کودکی در مدل علّ

 دلبستگی به خدا هاي اسناد و انطباق بین سبک
  بینی احساس غربت آوري در پیش اي و تاب مقابلههاي  نقش سبک ·

  
  بازگشت به صفحه اول
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 عملکرد بخش بین المللی انجمن روانشناسی ایران -7- 1
  دکتر مصطفی زارعان

  استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز
 الملل نماینده انجمن روانشناسی ایران در امور بین

 
  )ICP 2016(سی و یکمین کنگره بین المللی روانشناسی : بخش اول

انجمن روانشناسی ایران در راستاي گسترش فعالیت هاي بین المللی و رشد و توسعه علم روانشناسی در منطقه، و در ادامه فعالیـت هـاي   
الی  3( 2016جوالي  29تا  24انشناسی نمود که از تاریخ بین المللی پیشین، اقدام به شرکت فعال در سی و یکمین کنگره بین المللی رو

در کنگره امسال، برنامه هاي علمی و صنفی متعددي برگزار شد که مهم ترین آن . در شهر یوکوهاماي ژاپن برگزار گردید) 1395مرداد  8
ا گزارش جـامعی از فعالیـت هـاي اتحادیـه     در این دو جلسه، ابتد. بود) مرداد 6و  4(جوالي  27و  25ها، جلسه مجمع عمومی در دو روز 

ارائه گردید، سپس اساسـنامه اتحادیـه مـورد بـازبینی قـرار گرفـت، و در نهایـت انتخابـات بـا          ) IUPsyS(بین المللی علوم روانشناختی 
  .اشاره کرد موضوعات مختلف انجام شد که از آن جمله می توان به انتخاب هیئت مدیره جدید و انتخاب میزبانان کنگره هاي بعدي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

حضـور داشـت، بـراي    ) ، کیپ تـاون، افریقـاي جنـوبی   2012جوالي (نماینده بخش بین الملل انجمن که در جلسه مجمع عمومی پیشین 
جلسه سال جاري نیز دعوت شده بود که با حمایت انجمن روانشناسی ایران موفق شد در این دو جلسه حضور داشته و در تصـمیم گیـري   

از فعالیت هاي مهم انجمن در این جلسات، مـذاکره بـا پیشـروهاي    . حرفه روانشناسی در عرصه بین الملل نقش مؤثري ایفا کند هاي مهم
و مـذاکره بـا هیئـت مـدیره     ) از قبیل استرالیا، چک، امریکا، لبنان، اردن، انگلستان، و جز ایـن هـا  (حرفه روانشناسی از کشورهاي مختلف 

در این مذاکرات، پیام کتبی انجمن روانشناسی ایران با امضاي ریاست محتـرم هیئـت مـدیره تقـدیم     . ري هابودجدید درباره افزایش همکا
آقاي پروفسور ساثز کوپر گردید و ابراز امیدواري شد که برنامه هاي حمایتی اتحادیه ماننـد  ) IUPsyS(رئیس اتحادیه علوم روانشناختی 

  .زشی در منطقه خاورمیانه و کشور ایران برگزار گرددکارگاه هاي افزایش ظرفیت و دوره هاي آمو
  

 هایادداشت-7
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  )IACCP 2016(بیست و سومین کنگره بین المللی روانشناسی بین فرهنگی : بخش دوم
با توجـه بـه ایـن    . از برنامه هاي مهم انجمن روانشناسی ایران، گسترش روابط بین المللی با تأکید بر ویژگی هاي فرهنگی ملی ایران است

انجمن بین المللی روانشناسی بین فرهنگی از نظر موضوعی و محتوایی با این هدف انجمن روانشناسی ایران نزدیکـی دارد، ارتبـاط بـا    که 
البته فعالیت هاي مقـدماتی در حـوزه   . انجمن بین المللی روانشناسی بین فرهنگی یکی از برنامه هاي جدي انجمن روانشناسی ایران است

با انجمن بین المللی روانشناسی بین فرهنگی از چند سال پیش آغاز شده و این اقدامات منجر به این شـده اسـت کـه     ارتباط مؤثر و فعال
به عنوان نماینده ویژه دانشجویان در هیئـت مـدیره انجمـن     2013در سال ) آقاي دکتر مصطفی زارعان(نماینده انجمن روانشناسی ایران 

پایان یافت و با توجه به فعالیـت هـاي ایشـان در دوره قبـل،      2016این حضور در سال . تخاب شوندبین المللی روانشناسی بین فرهنگی ان
بـه عنـوان نماینـده ویـژه      2018هیئت مدیره انجمن روانشناسی بین فرهنگی تصمیم گرفت تا ایشان براي یک دوره دیگر یعنی تـا سـال   

  .اشته باشنددر هیئت مدیره حضور د) Early career(روانشناسان تازه کار 
با توجه به حضور نماینده انجمن روانشناسی ایران در هیئت مدیره انجمن بین المللی روانشناسی بین فرهنگی که فرصت بسـیار خـوبی را   
براي تعامل و همکاري هاي دو جانبه فراهم می آورد، در حاشیه کنگره بیست و سوم نشستی با رئیس محترم انجمن بین فرهنگـی آقـاي   

در ایـن نشسـت، پروفسـور فـونز ابـراز امیـدواري       . فونز فایفر برگزار شد و پیام رئیس انجمن روانشناسی ایران به ایشان ابالغ شـد پروفسور 
کردند که دانشجویان ایرانی در برنامه هاي بین المللی ایـن انجمـن از اولویـت برخـوردار بـوده و برنامـه هـاي حمـایتی ویـژه بـراي ایـن            

  .فراهم شود دانشجویان بیشتر از قبل
  

  دیدارهاي دوجانبه: بخش سوم
فرصـت هـاي   ) IACCP 2016(و کنگره بین المللی روانشناسی بین فرهنگی ) ICP 2016(حضور در کنگره بین المللی رو انشناسی 

و درباره افـزایش   مغتنمی براي انجمن روانشناسی ایران فراهم آورد تا با رهبران روانشناسی جهان دیدارهاي صمیمانه دوجانبه برگزار شده
از جمله مهم ترین این نهادها، انجمن بـین المللـی روانشناسـی    . همکاري ها با ارگان هاي مختلف منطقه اي و بین المللی تبادل نظر شود

ترال آقاي در دیدار با رئیس کنگره مون. کنکره بین المللی خود را در شهر مونترال کانادا برگزار خواهد کرد 2018کاربردي بود که در سال 
  .پروفسور دیوید دوزویس بر افزایش همکاري ها و تعامالت صنفی تأکید شد

بودنـد و از  ) IUPsyS(دیدار دوجانبه بعدي با آقاي پروفسور هافگارد بود که از طرفی رئیس جدید اتحادیه بین المللی علوم روانشناختی 
بـا توجـه بـه نقـش تـأثیر گـذار ایشـان در        . بودنـد ) EFPA(اروپـا   طرف دیگر به عنوان نایب رئیس فدراسیون انجمن هاي روانشناسـان 

روانشناسی بین المللی و اروپایی، دیدار با ایشان و مذاکره درباره افزایش همکاري ها بسیار حیاتی و مهـم بـود و امیـد آن مـی رود کـه در      
  .سال هاي آتی اتفاق هاي خوبی براي روانشناسی ایران در عرصه بین المللی بیافتد
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 در طول برگزاري کنگره، نماینده انجمن روانشناسی ایران در بخش بین الملل وارد تعامالت نزدیک با سایر افراد تأثیرگذار و مهم در حـوزه 
، )نـروژ (، پروفسـور دیویـد سـم    )انگلسـتان (، پروفسـور پـم مـاراس    )کانـادا (روانشناسی شد که از آن جمله می توان به پروفسور جان بري 

  .اشاره کرد) اردن(، و پروفسور عدنان فرح )کانادا(، پروفسور الورنس کیرمایر )امریکا(ر باربارین پروفسور اسکا
انجمن روانشناسی ایران رسالت خود را بر ایجاد و گسترش تعامالت مؤثر با نهادهاي منطقه اي و بـین المللـی در حـوزه روانشناسـی قـرار      

ج ساله، زمینه هاي گسترش همکاري را به ویژه در حوزه آموزش دانشـجویان و برگـزاري   داده و امیدوار است در یک فرآیند میان مدت پن
در این باب، حمایت و مساعدت نهادهاي دولتی و غیردولتی مانند وزارت علـوم، تحقیقـات و   . نشست ها و همایش هاي مشترك ارتقا دهد

  .فناوري می تواند راهگشاي مناسبی براي این اقدامات باشد
 بازگشت به صفحه اول

  
 
 
 
  ایران روانشناسی ملی کنگره دومین - 8- 1

 :اهداف برگزاري دومین کنگره سراسري روانشناسی ایران عبارتند از
  ارائه آخرین یافته هاي پژوهشی روانشناسی ·
  تبادل اطالعات علمی و پژوهشی در سطح ملی ·
  ارتقاء سطح دانش روانشناسی جامعه روانشناسان کشور ·
  ترویج روانشناسی علمی در کشور ·
  تبادل اطالعات در زمینه آموزش روانشناسی در دانشگاه هاي کشور ·
  تبادل اطالعات در زمینه مسائل پژوهشی روانشناسی در کشور ·
 کشور بررسی مسائل و مشکالت صنفی روانشناسان ·

 :محورهاي کنگره
 اجتماعی روانشناسی ·

  روانشناسی بالینی ·
  روانشناسی تحولی ·

  روانشناسی تربیتی ·
  روانشناسی پلیس ·
  روانشناسی سالمت ·
  روانشناسی شخصیت ·
  روانشناسی شناختی ·
  روانشناسی صنعتی و سازمانی ·
  روانشناسی با نگاه به مسائل فرهنگی و بین فرهنگی ·
  روانشناسی کودکان با نیازهاي ویژه ·
  فیزیولوژیکنوروسایکولوژي و روانشناسی  ·

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش هاي  - 8
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  روانشناسی ورزش ·
  روانشناسی و اعتیاد ·
  روانشناسی یادگیري و یادگیري الکترونیکی ·
  روانسنجی ·
  )خانواده، شغلی، مدرسه، توانبخشی(  مشاوره ·

  ، تهران، دانشگاه خوارزمی 95آبان ماه  20و  19   :زمان و مکان برگزاري 
  /http://ncp.khu.ac.ir: وب سایت همایش

  هاي دینی و خانوادهدر بستر ارزش المللی روانشناسی خانوادهکنگره بین -2-8
  

  :محورهاي همایش
 پایداري و تعالی خانواده ·

  خانواده، دین و فرهنگ ·
  فضاي مجازي/ خانواده، رسانه ·
 حریم خانواده ·

  خانواده مطلوب ·
  حکومت و قوانین حمایتی/ خانواده ·
  ترویج ازدواج دقیق و بهنگامراه کارهاي  ·
  اشتغال و ازدواج ·
  آرامش در خانواده ·
  )سازمان(آموزش در خانواده، پویایی در کار  ·
  آسیب شناسی خانواده ·

  نظریه هاي خانواده محور و ارزش هاي دینی فرهنگی ·
  کارکردهاي خانواده ·
  )ع(جایگاه و رسالت خانواده در ادیان ابراهیمی  ·
  روريخانواده و رویکردهاي فرزند پ ·
  رسالت نهادهاي کشوري در تدوین برنامه هاي خانواده محور ·
  اسالمی -مولفه هاي اصلی الگوي خانواده ایرانی ·
 زناشویی رضامندي ·

 1395 دي ماه   9و  8   :برگزاري کنگره
  1395 آبان ماه 30: پایان ارسال مقاالت

  1395آذر    5  : اعالم نتایج نهایی داوري
  http://www.fpai.ir/congress: سایت همایشوب

http://ncp.khu.ac.ir
http://www.fpai.ir/congress
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  همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم - 8- 3
  

 :از ترین محورهاي پیشنهادي همایش فرهنگ دانشگاهی، عبارتندمهم
  ابعاد نظري و مفهومی فرهنگ دانشگاهی) الف
  دانشگاهبوروکراسی و فرهنگ سازمانی ) ب
  هاي دانشگاهیان  ها و نگرش ارزش) ج
  ارتباطات و تعامالت دانشگاهیان)د
  شدن گفتمان علم نهادینه  دانشگاه و)ر

  
  1395آبان  12مهلت ارسال چکیده مقاالت 

  1395آبان  15زمان اعالم نتایج داوري چکیده ها 
  1395آذر  5مهلت ارسال اصل مقاالت 

  1395آذر  12ت زمان اعالم نتایج داوري اصل مقاال
 1395آذر  22زمان برگزاري همایش 

  /http://acuu.ihss.ac.ir: وب سایت همایش
  
  هشتمین کنگره بین المللی روان درمانی -4-8

  
  
  

  پاریس- ، فرانسه July 2017 28-24: زمان و مکان برگزاري
  /http://www.wcp2017.org: وب سایت کنگره

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

http://acuu.ihss.ac.ir
http://www.wcp2017.org
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  همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید - 8- 5
  

 محورهاي علمی همایش
 بررسی مسائل نوپدید مرتبط با خانواده از منظر جامعه شناختی، روانشناختی، حقوقی

 در مناطق مختلف کشوربررسی میزان شیوع مسائل نوپدید مرتبط با خانواده 
 سبب شناسی مسائل نوپدید مرتبط با خانواده

اي در راستاي کاهش اثرات منفی مسائل نوپدید مرتبط   راهکارهاي پیشگیرانه و مداخله
 با خانواده

 
 محورهاي موضوعی همایش 
 سبک زندگی ·
 ماهواره و رسانه هاي تصویري ·
 دنیاي مجازي و شبکه هاي ارتباطی ·
 عفاف و حجاب ·

 طالق ·
 ازدواج هاي نابهنگام ·
 تجرد قطعی ·
 ازدواج سفید و هم خانگی ·
 بی وفایی هاي زناشویی ·
 تغییر ساختار و ابعاد خانواده ·
 شکاف نسلی ·
 فرزندآوري و فرزندپروري ·
 فرزندخواندگی ·
 )رحم اجاره اي، اهدا جنین(روش هاي جدید باوروي  ·
 اعتیاد و بیماري هاي رفتاري ·
 خشونت خانگی ·

 تاریخ هاي مهم
 10/8/1395        :مهلت ارسال چکیده مقاالتآخرین 

 25/8/1395           : زمان اعالم نتایج داوري مقاالت
 30/8/1395              :ها آخرین مهلت پرداخت هزینه

 24/9/1395                          :زمان برگزاري همایش
  /http://fep.azaruniv.ac.ir :وب سایت همایش       

  
      

    
  

http://fep.azaruniv.ac.ir
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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

  
  

دانشکده  ،الزهرادانشگاه روانشناسی  تخصصی دکتري آموختگاندانش از مهرنوش اثباتی دکتر نامهپایان چکیده -9- 1
  روانشناسی و علوم تربیتی

    خبر 
: شناسی در درمان متمرکز بر شفقت برازش مدل آسیب "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان مهرنوش اثباتی دکتر

  .رساند اتمام به 1395ماه  شهریور در را" رویکردي فراتشخیصی به اضطراب و افسردگی
 غالمرضا صرامیدکتر زهره خسروي، دکتر ، )راهنما اساتید( نژاد دکتر ابوالقاسم مهري و دکتر روشنک خدابخش توسط ایشان نامهپایان

   .است شده هدایت) اساتید مشاور(
    

   چکیده
شد، با  چه قبال تصور می دهند که اضطراب و افسردگی بیش از آن شناسی روانی نشان می هاي علمی اخیر در حوزة آسیب پیشرفت: مقدمه

بر این اساس رویکردها و . یکدیگر یکی و متحد بوده و فرآیندها و عوامل مشترکی در پدیدآیی و ابقاء این دو اختالل دخیل هستند
. کنند هاي اضطرابی و خُلقی تمرکز می اختالل) فراتشخیصی(ها و عالئم مشترك  اند که بر گذرگاه د آمدهوجو اي به هاي درمانی پروتکل

شناسی تکاملی و علوم اعصاب دارد و برآمده از  درمان متمرکز بر شفقت، یکی از این رویکردهايِ فراتشخیصی است که ریشه در روان
ت و مدل شناختی که از طریق تشدید  شود مییک فرآیند مشترك در نظر گرفته  "حمله به خود" در این رویکرد،. رفتاریاست -سنّ

بررسی برازش مدل هدف از پژوهش حاضر . شود ها و اختالالت روانیِ مختلف می احساس تهدید، شرم و خودانتقادگري منجر به بروز نشانه
جا که پژوهش حاضر  از آن :روش. شناسی در درمان متمرکز بر شفقت و براي اضطراب و افسردگی در جمعیت غیربالینیِ ایرانی بود آسیب

هاي  ها و بررسی ویژگی فارسی پرسشنامه هاي نسخهسازي  یکی مطالعۀ مربوط به آماده(در برگیرندة دو مطالعۀ مجزا بوده است 
هاي  سازي نسخه ۀ مربوط به آمادهگروه نمونه براي مطالع ، در نتیجه تعداد)لها، و دیگري مطالعۀ مربوط به برازش مد ی آنسنج روان

نفر، و تعداد گروه نمونه براي مطالعۀ مربوط به بررسی برازش مدل  400ها  سنجی آن هاي روان ها و بررسی ویژگی فارسیِ پرسشنامه
عنوان  کنندگان مقیاس وقایع اوایل زندگی، مقیاس دیگران به شرکت. هاي تهران در نظر گرفته شد گاهنفر از دانشجویان دانش 1045

شکال خود شرمگین بخشی، مقیاس ترس از شفقت، و مقیاس افسردگی، اضطراب، تنیدگی را  انتقادگري و خوداطمینان کننده، مقیاس اَ
ها صورت گرفت و سپس براي همۀ ابزارها بررسی روایی، پایایی و تحلیل  مههاي فارسی پرسشنا سازي نسخه ابتدا آماده. تکمیل کردند

هاي اصلی پژوهش از روش تحلیل میانجی و  سپس براي بررسی و آزمون مدل و فرضیه. پاسخ، انجام شد-سؤاالت بر اساس نظریۀ سؤال
شناسی اضطراب و افسردگی  ان داد که مدل آسیبهاي پژوهش نش یافته :ها یافته. تحلیل تعدیلی مطابق روش بارون و کنی استفاده شد

تفاوت ساختاري معناداري در درمان متمرکز بر شفقت و در جمعیت غیربالینی ایرانی برازش دارد، بدین ترتیب اضطراب و افسردگی 
 نیافتن  پرورش و هدیدت سیستم فعالیتی  بیش یعنی هیجانی تنظیم مشکل وقایع اوایل زندگی، منجر به دو اختالل دو هر در و  ندارند
 .را در پی خواهد داشت افسردگی و اضطراب هاي نشانه که در نهایت شده انتقادگري خود و شرم دهندگی و در نتیجه بروز تسکین سیستم

با : گیري نتیجه. کند گري می طور معناداري رابطۀ میان شرم و ترس از شفقت را میانجی همچنین نشان داده شد که خودانتقادگري به
هاي منفی از جمله شرم و خودانتقادگري در رابطۀ وقایع اوایل  گري بدتنظیمی هیجانی و خودارزیابی توجه به تأئیدشدن نقش میانجی

کار برده  منظور کاهش هیجانات منفی به هاي درمانی که به عالوه بر تکنیکتوان نتیجه گرفت  هاي اضطراب و افسردگی، می زندگی و نشانه

 چکیده پایان نامه هاي دکتري -9
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ی از هیجانات مثبت از جمله شفقت نسبت به خود و دیگران نیز می رش و افزایششوند، پرو می تواند موجب کاهش  دادنِ انواع خاص
  .اضطراب و افسردگی را افزایش دهد  کارایی درمانهاي اضطراب و افسردگی شده و  نشانه
  تشخیصیشناسی، اضطراب، افسردگی، درمان متمرکز بر شفقت، فرا مدل آسیب: هاي کلیدي واژه

 
، ارومیه دانشگاه عمومی روانشناسی تخصصی دکتري آموختگاندانش از مرسده نوروزي دکترنامه پایان چکیده -2-9

  ادبیات و علوم انسانیدانشکده 
      خبر 
بررسی شیوع اختالل اضطراب اجتماعی و مقایسه ي درمان "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان مرسده نوروزي دکتر

 را" رفتاري و درمان ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش عالئم اضطرب اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیهـ  شناختی
  .رساند اتمام به 1395ماه  تیر در

   .است شده هدایت) مشاوراستاد ( دکتر علی عیسی زادگان، )استاد راهنما( دکتر فرزانه میکائیلی منیع توسط ایشان نامهپایان
   چکیده

رفتاري ـ  هدف این پژوهش شیوع شناسی اختالل اضطراب اجتماعی در میان دانشجویان و مقایسه ي کارآیی درمان شناختی
ي اول این پژوهش از در مرحله. گروهی با درمان ذهن آگاهی و پذیرش در درمان دانشجویان داراي اختالل اضطراب اجتماعی بود

هاي هاي  ویژگیدانشجو  به پرسش نامه 960تعداد از طریق نمونه گیري خوشه اي، . یابی استفاده شدزمینهـ طرح توصیفی 
ها بر اساس نمره ها باالتر از داده. پاسخ دادند) SIAS(و اضطراب تعامل اجتماعی ) bFNE(دموگرافیک،  ترس از ارزیابی منفی

ي آماري دانشجویان از جامعه. وهش از روش آزمایشی بهره گیري شددر مرحله ي دوم پژ. ها ارزیابی شدنقاط برش پرسش نامه
دانشجو با استفاده از پرسش نامه هاي اضطراب تعامل اجتماعی، ترس از  59، )نفر 78(داراي اضطراب اجتماعی دانشگاه ارومیه 
. اجتماعی را دریافت کردند تشخیص اضطراب) MSE(ي وضعیت روانی و معاینه) SCID( ارزیابی منفی، مصاحبه ي ساختاریافته

و درمان ) نفر 20(رفتاري ـ  ، گروه درمان شناختی)نفر 20(گروه کنترل  3شرکت کنندگان با بهره گیري از گمارش تصادفی در 
ها را قبل از اجراي درمان و بعد از اجراي درمان تکمیل نامهشرکت کنندگان پرسش. گمارده شدند) نفر 19(ذهن آگاهی و پذیرش 

. پس از پایان درمان  در فاصله ي زمانی سه ماهه مرحله پیگیري انجام شد. دقیقه اي بود 120جلسه ي  12درمان ها شامل . ندکرد
شیوع اضطراب اجتماعی در دختران دانشجو بیشتر از پسران . درصد از دانشجویان اضطراب اجتماعی دارند 1/6نتایج نشان داد که 

یري نشان دادند که هر دو ي پی یافته هاي مرحله ي پس آزمون و مرحله. تر از مقطع ارشد بوددانشجو و در مقطع کارشناسی بیش
نتایج آزمون هاي تعقیبی حاکی از این بود که هر ). p >0.01(درمان در کاهش نشانگان اضطراب اجتماعی اثر معناداري داشته اند 

در مورد شیوع شناسی، یافته هاي این پژوهش همسو ). p >0.01. (ددو درمان درکاهش اضطراب اجتماعی به یک میزان تاثیر داشتن
همچنین یافته . دموگرافیک بود-با نتایج پزوهش هاي دیگر از لحاظ شیوع اختالل اضطراب اجتماعی و ویژگی هاي جمعیت شناختی

وع مداخالت را در کاهش اختالل نتابج این مطالعه، عالوه بر حمایت از مداخالت روان شناختی، اثربخشی این ن. ها نشان دادند
این یافته ها از طریق مدل هاي شناختی اضطراب اجتماعی و تغییرات مولفه هاي این اختالل در . اضطراب اجتماعی تعمیم داد
 نهایت، ارائه ي این نوع درمان ها به عنوان بخشی از درمان اختالل اضطراب اجتماعی پیشنهاد می در.  شرکت کنندگان تبیین شدند

  .شوند
هاي پذیرش، نشانه رفتاي گروهی، درمان ذهن آگاهی-، درمان شناختیاضطراب اجتماعی، شیوع شناسی :هاي کلیديواژه

  هاي جسمانی هاي رفتاري، نشانهشناختی، نشانه
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  ییکاکا براوانیکدکتر  )يکتردپسا( فوق دکتراي تخصصینامه پایان چکیده - 9- 3
/ ي برنامه جامع آموزش حل مسئله خانوادهساز آماده "عنوان  خود تحت تخصصی فوق دکتراي نامهپایان کیوانکاکا برایی دکتر

کودك و مشکالت رفتاري دانش آموزان دوره  - ي حل مسئله، ارتباط والدها سبکمدرسه محور و بررسی اثربخشی آن بر 
  .رساند اتمام به در را" ابتدایی
   .است شده هدایت )استاد راهنما( مراديدکتر علیرضا  توسط ایشان نامهپایان

  چکیده
  

هاي حل مسئله،  مدرسه محور و بررسی اثربخشی آن بر سبک/ سازي برنامه جامع آموزش حل مسئله خانواده پژوهش حاضر باهدفآماده
 - آزمون  طرح پیشطرح پژوهش تجربی حقیقی از نوع . کودك و مشکالت رفتاري دانش آموزان دوره ابتدایی انجام شد - ارتباط والد

هاي چهارم، پنجم  یهپاآموزان دختر و پسر  در این پژوهش شامل کلیۀ دانش موردمطالعهجامعۀ آماري  .پیگیري با گروه گواهبود -آزمون  پس
از روش آموز با استفاده دانش 120 دراین پژوهش تعداد. بود 94ـ  95و ششم مدارس ابتدایی دولتی عادي شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 

جلسه  10پس از . تقسیم شدند) نفر 60(و گواه ) نفر 60( گیري تصادفیانتخاب شدندو با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایشی نمونه
مدرسه محور مورد آموزش قرار گرفتند، سپس / و معلمان،گروه آزمایشی به مدت سه ماه تحت برنامه حل مسئله خانواده به والدینآموزش 

آوري اطالعات در سه فرم دانش براي جمع. هش از طریق روش تحلیل کوواریانس چند متغیري موردبررسی قرار گرفتهاي پژو داده
نسخه ،)2004الیوارس،  -دزوریال، نزو و میدو (آموزان، والدین و معلمان از نسخه کوتاه فهرست تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی 

بندي  و مقیاس درجه)1997گرولنیک،ریان و دسی، (، نسخه ادراك کودك از والدین )1994جرارد، (فرزند  - کوتاه فهرست ارتباط والد
نتایج مدرسه محور، / روایی برنامه حل مسئله خانوادهو  قابلیت اعتماد پس از بررسی و تائید. استفاده شد)1990گرشام و الیوت، (مشکالت رفتاري 

فاصله ( و پیگیري) ماهه فاصله سه(آزمون  پس -آزمونمعلمان در سه مرحله پیش، والدین و )کنندگان شرکت(طبق گزارش دانش آموزان 
ها تفاوت  هایآن آزمون در تمامی متغیرهاي موردبررسی و زیر مقیاس پس -آزمون نشان داد، در گروه آزمایشی، بین نمرات پیش) ماهه یک

. ها تفاوت معنادار نبود هایآن رهاي موردبررسی و زیر مقیاسپیگیري در تمامی متغی -آزمون  معناداري وجود داشت اما بین نمرات پس
پیگیري  -آزمون  پس -آزمون مدرسه محور بر دختران و پسران در مراحل پیش/ همچنین نتایج نشان داد اثر آموزش حل مسئله خانواده

کودك و مشکالت رفتاري دانش  -لدهایحل مسئله، ارتباط وا مدرسه محور سبک/ طورکلی، آموزش حل مسئله خانواده به. مشابه است
عنوانیک برنامه پیشگیرانه از اهمیت  مدرسه محور به/ آموزان را بهبود بخشیده است؛بنابراین برنامه معتبر جامع آموزش حل مسئله خانواده

  .فراوانی برخوردار است
  .ودك، مشکالت رفتاريک -هاي حل مسئله، ارتباط والد مدرسه محور، سبک/ حل مسئله خانواده :يکلید هايواژه

  
شهید روانشناسی بالینی دانشگاه  تخصصی دکتري آموختگاندانش از فرزهرا طاهريدکتر نامه پایان چکیده -4-9

  علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده بهشتی
      خبر 
بررسی مدل بدتنظیمی هیجان : ابتالیی اضطراب و افسردگیهم"عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان فرزهرا طاهري دکتر

  .رساند اتمام به 1395ماه شهریور در را" و کارایی درمان تنظیم هیجان
) استاد مشاور( محمدعلی مظاهري،دکتر الدن فتیدکتر ، )راهنما اساتید( دکتر سیما فردوسی، دکتر فرشته موتابی توسط ایشان نامهپایان
   .است شده هدایت
   چکیده
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هاي اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی و ها و اختاللاخیر، به بررسی نقش بدتنظیمی هیجان در رشد و تداوم نشانههاي پژوهش :مقدمه
هاي هایی که به نقش بدتنظیمیبنديدر این راستا، یکی از اخیرترین فرمول. اندابتالیی این دو اختالل پرداختههمچنین، وضعیت هم

الل اضطراب فراگیر و اختالل افسردگی اساسی توجه داشته است، مدل بدتنظیمی هیجان و درمان ابتالیی اختهیجان در گسترش و  هم
اي بدکارکردي راهبردهاي تنظیم هیجان ترتیب، هدف از مطالعه اول پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهبدین. تنظیم هیجان بوده است

همچنین، هدف از مطالعه دوم . هاي اضطرابی و افسردگی بوددر رابطه بین سیستم انگیزش ایمنی و شدت هیجانی منفی با نشانه
ابتالیی اختالل اضطراب فراگیر و اختالل هاي مورد بر روي وضعیت همپژوهش، بررسی اولیه کارایی درمان تنظیم هیجان با روش سري

هاي تهران از دانشجویان دانشگاه) مرد 229زن،  392(نفر  621منظور براي مطالعه اول پژوهش، تعداد بدین :روش. افسردگی اساسی بود
مقیاس دشواري تنظیم  نسخه کوتاه، -نشانه خلقی و اضطرابی نسخه فارسی پرسشنامهکنندگان شرکت. در این پژوهش شرکت کردند

هیجان، مقیاس شدت عاطفی، پرسشنامه حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش، مقیاس کنترل توجه، پرسشنامه آگاهی بدنی، 
مراجع بر اساس مصاحبه بالینی  4براي مطالعه دوم پژوهش، . را تکمیل کردند پرسشنامه راهبردهاي تنظیم هیجانو  هاپرسشنامه تجربه

یکی از مراجعین در . شدنددوم پژوهش وارد فرایند درمان می مطالعههاي ورود ساختاریافته ارزیابی شدند و در صورت داشتن مالك
هاي ماه پیگیري، ارزیابی 3، در طی درمان و بعد از درمان و در طی از درمان مراجع دیگر، قبل 3. طالعه خارج شدجلسه دوم درمان از م

درمانگر ، ابزارهاي باارزیابی)اي اختالل اضطراب فراگیرگویه 7و مقیاس  II-ابزارهاي مطالعه اول، پرسشنامه افسردگی بک(خودگزارشی 
) بندي شدت توسط متخصص بالینی و ارزیابی کلی کارکرداضطراب و افسردگی همیلتون، مالك درجهبندي هاي درجهشامل پرسشنامه(

اول پژوهش نشان داد نقش  مطالعههاي یافته: نتایج. را تکمیل کردند) شاخص تغییرپذیري ضربان قلب(رفتاري -و ارزیابی زیستی
مجدد در رابطه بین شدت هیجان منفی و سیستم انگیزش ایمنی بندياي آگاهی بدنی از راهبرد حضورداشتن و راهبرد چهارچوبواسطه
-شامل کنترل توجه از راهبرد حضورداشتن، اجازه(ولیکن، سایر راهبردهاي تنظیم هیجان . هاي اضطرابی و افسردگی تأیید نشدبا نشانه

نشان داد که درمان تنظیم هیجان کارا بوده و بر دوم پژوهش نیز  مطالعه نتایج. اي معناداري داشتندنقش واسطه) گرفتندادن و فاصله
عالوه بر این، راهبردهاي تنظیم . وجود داشته است يهاي خودگزارشی و ابزارهاي باارزیابی درمانگر پیشرفت بالینی معناداراساس ارزیابی

          همچنین، نتایج ارزیابی. دهیجان به عنوان متغیرهاي میانجی درمان تنظیم هیجان در انتهاي درمان افزایش پیدا کرده بودن
توان طور کلی میبه :گیرينتیجه. اندرفتاري مشخص کرد که هر سه مراجع در شاخص تغییرپذیري ضربان قلب پیشرفت داشته-زیستی

درمان مؤثرتر هاي اضطرابی و افسردگی و تواند به شناخت بهتر نشانهنتیجه گرفت که در نظر گرفتن این راهبردهاي تنظیم هیجان می
هاي آینده، بررسی مدل تنظیم هیجان بر روي نمونه در پژوهش. ابتالیی اختالل اضطراب فراگیر و اختالل افسردگی اساسی بینجامدهم

  .اي براي درمان تنظیم هیجان باید مورد توجه باشدشدههاي تصادفی و کنترلبالینی و ارزیابی
  

  ابتالیی، تنظیم هیجاناضطراب، افسردگی، هم :هاي کلیديواژه
  
دانشکده ، الزهرا روانشناسی دانشگاه تخصصی دکتري آموختگاندانش از مهناز غیاثیدکتر نامه پایان چکیده - 9- 5

  روانشناسی و علوم تربیتی
      خبر 
هاي شخصیت مرزي در ایران بر صفتشبکۀ پیچیدة یابی مدل"عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان مهناز غیاثی دکتر

  .رساند اتمام به 1395ماه شهریور در را" گسیل الکتروفوتونلینهان و تأیید تجربی قسمتی از مدل بر مبناي  نظریۀاساس 
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 )مشاور اساتید( دکتر غالمرضا جعفري، دکتر غالمرضا صرامی فروشانی،  )راهنما استاد( دکتر سیده منور یزدي توسط ایشان نامهپایان
   .است شده هدایت
   چکیده

هاي شخصیت مرزي و تأییدپذیري تجربی هیجان منفی و دلبستگی منفی در ایـران  یابی شبکۀ پیچیدة صفتهدف از پژوهش حاضر، مدل
 گیري، بـه شـیوة تصـادفی سـاده بـا     نمونه .بودندانجمن دوقلوها و چندقلوهاي پارسی  دردوقلوهاي همسان و ناهمسان  ،جامعۀ آماري. بود

نفر با شیوة تصادفی پیچیدة مضاعف و تشخیص شخصیت مرزي انتخـاب و   28در بخش آزمایشی، از بین آنها . نفر انجام شد 500انتخاب 
گري اولیه ابزارهاي پژوهش جهت غربال. قرار گرفتند) n2=14(و موسیقی) n1=14(هاي قرآن هاي مداخلۀ آیهبه صورت تصادفی در گروه

؛ ســنجش سـبک دلبســتگی بــه هــر والــد یــابی شــامل بــراي بخــش مـدل و  شــناختیپرسشــنامۀ جمعیـت ؛ یپرسشــنامۀ ماننــدگشـامل  
ــربۀکودکی ــگریبارات ؛ )CTQ( پرسشنامۀض ــاس تکانش ــان  ؛ )BIS-11(مقی ــیم هیج ــواري در تنظ ــاس دش ــنامۀ ؛ )DERS(مقی      پرسش

مقیـاس عاطفـۀ مثبـت و عاطفـۀ منفـی       و بـراي بخـش آزمایشـی شـامل    ؛ (STB)مقیاس شخصیت مرزي ؛ )IIP(فردي بینهاي مشکل
)PANAS( ؛ دستگاه تصویربرداري الکتروفوتون)EPI( بـر مبنـاي   یـابی،  هـاي مـدل  تحلیـل داده . ؛ کلمات هیجان و دلبستگی منفی بـود

انجـام   مسـتقل اختالف نمرات دو نمونـۀ مسـتقل    tووابسته  tهايآزمون،با در بخش آزمایشی وو سهم مشارکت معکوس  ماتریس تصادفی
 بـدتنظیمی هیجـان   ةگرمربوط به دوقلوهاي همسان، و  بیشترین مرکزیت براي کل نمونه: ها حاصل شدیابی، این یافتهدر بخش مدل. شد

پدر، غفلـت هیجـانی،   و  هاي دلبستگی ناایمن به مادرگرهگروه،  3در. بود هاي شخصیت مرزيصفت ةگرشامل دوقلوهاي ناهمسان و براي 
بـا  هـاي دلبسـتگی ایمـن بـه مـادر و پـدر       گـره با هم و هاي شخصیت مرزي فردي و صفتهاي بینبدتنظیمی هیجان، مشکلتکانشگري، 

    طبق نتایج ماتریس اسپارس و حـد آسـتانه، بـراي کـل نمونـه و دوقلوهـاي همسـان،       . شبکه نشان دادندرفتار یکسانیبراي تداوم یکدیگر، 
 3در . شبکه داشتند ثباتبیشترین تأثیر را در دلبستگی ایمن به پدر و در دوقلوهاي ناهمسان، گرة  هاي دلبستگی ایمن به مادر و پدرگره

در رفتـار  .بودنـد  در بحـران شـبکه   مـؤثرترین دلبسـتگی نـاایمن بـه پـدر     هیجـانی؛  غفلت ؛ فرديهاي بینمشکلهاي گروه، به ترتیب گره
بـدتنظیمی   و در دوقلوهـاي همسـان دربرگیرنـدة    مسان شـامل غفلـت هیجـانی   هنادوقلوهاي و  تأثیرگذارترین گره براي کل نمونهجمعی،
گسیل الکتروفوتون معنـادار   و جریانبراي هیجان منفی  اي و نیز، مداخلۀ آزمایشیتحریک زیرآستانهارائۀ در بخش آزمایشی، . بود هیجان

معنـادار  طور جداگانه تفاوت ،بهبخشموسیقی فرحو  خداهاي قرآن مبتنی بر دلبستگی ایمن به آیههاي گروهدر همچنین، ). p<0/05(بود
هاي مدل رفتاردرمانی دیـالکتیکی، در تـداوم   یابی، گرههاي بخش مدلطبق یافته ).p<0/05(مشاهده شد آزمونپس-آزمونمیانگین پیش

بخـش آزمایشـی دریافـت شـد     از . کوچک محسوب کـرد توان جهانشبکۀ پیچیدة شخصیت مرزي، تأثیر بسزایی داشت و این شبکه را می
هایی از قبیل تکیه بر خـدا یـا موسـیقی، بـر نظـم سیسـتم       از طرفی، مداخله. هاي تجربی مؤثر بوده استاي، در پژوهشتحریک زیرآستانه

  . ها اثربخشی داشتزیستی و رفتار الکتروفوتون
  ايرشتهفیزیک میانهاي پیچیده، گسیل الکتروفوتون، شبکه یابی، مدلییدوقلوهاي مطالعهشخصیت مرزي،  :يکلید هايواژه

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 بازگشت به صفحه اول
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  راهنماي  تخصصی مشاوره پیش از ادواج - 10- 1
  

  محمد حسن آسایش، محسن وکیلی :مؤلفان
  1395، انتشارات پژوهشگران نشر دانشگاهی : ناشر

 
  معرفی کتاب: بخش اول

ویژه متخصصین شامل مشاوران و » راهنماي  تخصصی مشاوره پیش از ادواج« کتاب
این کتاب در سه بخش . روانشناسان و همچنین جوانان در آستانه ازدواج نگارش شده است

و انتخاب همسر،  جو اصول ازدواکلی و بیست فصل تنظیم شده است که ضمن تشریح مبانی 
  . به گام هاي مشاوره پیش از ازدواج به طور نظري و کاربردي پرداخته است

  بخش دوم خالصه اي از کتاب
هاي مهم و اساسی در تربیت دانشجویان و کارورزان رشته هاي این کتاب از جمله کتاب

شاوره پیش از ازدواج، ارائه اطالعات کافی و مهم در شناخت مالك هاي روانشناسی و مشاوره می باشد،هدف اصلی این کتاب ارائه اصول م
خود و همسر، ارائه مجموعه سواالت کامل در زمینه خودشناسی و شناخت طرف مقابل، بررسی کیفیت بلوغ و آمادگی براي ازدواج می 

فرایند  -3ك ها و فرایند یک ازدواج موفق؛ مال -2مبانی و دانسته هاي پیش از ازدواج؛  -1«: این کتاب در سه بخش کلی شامل.باشد
  . شده است» مشاوره پیش از ازدواج تنظیم

  :یازده فصل زیر تنظیم شده است) مبانی و دانسته هاي پیش از ازدواج(در بخش اول 
 و بلوغ: 5 فصل؛ ازدواج مناسب زمان: 4 فصلی؛ نید نگاه از ازدواج: 3 فصل؛ انواعازدواج: 2 فصل  ؛ازدواج ضرورت و ییچرا ف،یتعر: 1 فصل
 انگاره خود: 8 فصل؛ موفق ازدواج مقدمه یابی تیهو و تیهو: 7 فصل؛ موفق ازدواج الزمه یخودآگاه:  6 فصل؛ ازدواج يبرا یآمادگ
 انتخاب و ازدواج از قبل يها یدوست: 10 فصل؛ ازدواج و عشق: 9 فصل؛ موفق ازدواج اصل اساسی نفس به اعتماد و نفس عزت مثبت،
  .ازدواج از شیپ یجنس رابطه یبررس: 11 فصل؛ همسر

  :هفت فصل زیر تنظیم شده است) مالك ها و فرایند یک ازدواج موفق(در بخش دوم 
: 15 فصل؛ فرزندان ازدواج در نیوالد نقش: 14 فصل؛ موفق ازدواج يبرا مهم نکات: 13 فصل؛ ازدواج يارهایمع و اهداف یبررس: 12 فصل
  .هیزیجه و هیمهر: 18 فصل؛ عقد و ينامزد: 17 فصل؛ ازدواج و ییآشنا يبرا الزم يها مهارت :16 فصلي؛ خواستگار و ییآشنا

  :فصل زیر تنظیم شده است دو) فرایند مشاوره پیش از ازدواج(م در بخش سو
 اهداف، ازدواج از شیپ مشاوره يبرا نیمراجع اهداف، موفق ازدواج کی مراحل: شامل(مراحل و گام هاي مشاوره پیش از ازدواج : 19فصل 
  ازدواج از شیپ مشاوره يها گام، ازدواج از شیپ مشاوره در یبررس مورد يمحورها، ازدواج از شیپ مشاوره اصول، ازدواج از شیپ مشاوره
  .سواالت ضروري پیش از ازدواج: 20؛ فصل ...)ي و ریمگیتصم يبرا اطالعات کسب مراحل

 
 
 بازگشت به صفحه اول

 
 
 
 

 هاي جدید تابکمعرفی  -10
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  )ویراست شانزدهم( شناسى اتکینسون و هیلگارد روان ۀزمین - 2-10
  

کسما -سوزان نولن: نویسندگان کریستل لوتس، الفتوس. جفرى ر، فردریکسون. باربارا ل، ه  
  دکتر مجتبی دلیر، دکتر حسن رفیعى: مترجمان

   1395، انتشارات ارجمند: ناشر
  

  کتاب معرفی
در مقایسه با ویراست قبلـی  . است شناسی اتکینسون و هیلگاردزمینه رواناین شانزدهمین ویراست 

نخسـت اینکـه   . خوش تغییرات جـالبی گردیـده اسـت   چاپ و منتشر شد، دست 2009که در سال 
بار نویسندگانی خارج از آمریکـاي شـمالی را نیـز    گروه نویسندگانش گسترش یافته و براي نخستین

بـه مولفـان ثابـت ایـن     . اي به کتاب بخشیده اسـت المللی تازهاین امر دیدگاه بین. فته استدر برگر
او کریستل لوتس از دانشـگاه اوترخـت اسـت و کمـک     . کتاب، یک مولف دیگر نیز اضافه شده است

ه شود که بـراي دانشـجویان مقطـع    به کتاب افزوده شود و به این ترتیب کتاب آماد -رنگ و بوي اروپایی -ايکرده است تا رنگ و بوي تازه
الزم اسـت دانشـجویان   . حکم یک کتاب درسی مقدماتی را داشته باشد -آمریکا و اروپا -شناسی، در هر دو سوي آبکارشناسی رشته روان
ا را ذکـر  شناسی هستند آشنا شوند، به همین دلیل در این کتـاب همچنـان آنهـ   هاي کالسیک که پایه و اساس روانبا آن دسته از پژوهش

شناسـی انجـام شـده    اي اشاره خواهیم کرد که ظرف چند سال اخیر در دنیاي روانهمچنین، به سیل عظیمی از کارهاي نوآورانه. کنیممی
برخـی از آنهـا   . شناسی انجام گرفته است خـواهیم پرداخـت  ترین کارهایی که اخیراً در حوزه رواندر ویراست شانزدهم به نویدبخش. است

 پژوهـیِ شـناختی و پـژوهش در رابطـه بـا مغـز و رفتـار، کاربردهـاي خالقانـه          هاي صورت گرفته در زمینه عصـب ت از پیشرفتعبارت اس
هاي وراثتی و تکـاملی شخصـیت،   ها در زمینه هیجان، هوش، نظریهپژوهش» موج جدید«هاي بنیادي در زمینه احساس و ادراك، پژوهش
در نتیجه، این ویرایش، نظري جامع و مهیج خواهـد داشـت بـر    . شناسی اجتماعی درباره فرهنگوانهاي رنگر، و دیدگاهشناسی مثبتروان

ها بوسیله انتقادهاي سازنده متخصصـانِ هـر فصـل، بـه     تک تک فصل. شناسیبهترین مباحث کالسیک و بهترین مباحث جدید حوزه روان
     اي از رونـدهاي مهـم در   ه هـر فصـل کـامالً روزآمـد شـده و گسـتره      خواستیم مطمئن شـویم کـ  زیرا می. دقت بازبینی و اصالح شده است

نیـز تغییراتـی در مطالـب کتـاب اعمـال       DSM-5براي انطباق با . گیردشناسی را از آمریکاي شمالی، اروپا، و مناطق دیگر، در بر میروان
هاي مرتبط بـا  اي از پژوهشها و نیز گسترهپژوهش منبع جدید، شامل جدیدترین 350در مقایسه با ویراست پانزدهم، بیش از . شده است

در نتیجه، تمام تمرکزمان را بر آن گذاشتیم کـه  . شناسی مدام در حال تحول استآموزش روان. هر فصل، به این ویراست اضافه شده است
  .ده شده استشناسی در مقطع کارشناسی به روزآمدترین شکل پوشش داهاي مقدماتی روانمطمئن شویم نیازهاي دوره

  
  چیز آموزگار تو شود بگذار همه -10- 3

  

  زین جان کبت: نویسنده
  علی فیضی: مترجم
  1395انتشارات ابن سینا، : ناشر

  
  کتاب معرفی

چیز آموزگار شما بشود، که بگذارید خود زندگی و  بله واقعا راهی براي این وجود دارد که بگذارید همه
بلوغ و  -به قول زورباي یونانی “سرتاسر فاجعه“شرایط انسانی -شود  هرچیزي که درون آن آشکار می
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رغم رودررو شدن با استرس، درد، عدم اطمینان؛ اندوه و بیماري اینمسیررابه سوي  ها نفر علی میلیون. رشد مداوم شما را شکل بدهد
  .اند عقالنیت، تعادل و بهزیستی پیموده

دنیا را با این رویکرد نو به نام برنامه ) Full Catastrophe Living(ر فاجعه زین در کتاب برجسته خود زندگی سرتاس جان کبت
ساز به دقت انتخاب شده است  نکته از این اثردوران 100آشنا ساخت و اکنون در این اثر ) MBSR(آگاهی  کاهش استرس بر اساس توجه

  .نمایی کندتا شما را براي در آغوش کشیدن آنچه در شما زیباترین و بهترین است راه
بریم،  چه در تالش براي یادگیري صبوري باشید، چه مقابله با درد، چه سر کردن با استرس و چالش عظیم دورانی که در آن به سر می

کند که منبع  چه بهبود روابط و یا رها کردن خودتان از هیجانات، افکار و رفتارهاي مخربنکاتبهظاهرساده این کتاب به شما یادآوري می
فارغ از این که . توانید از آن استفاده کنید و مهمترین بخش این منبع خود لحظه حال است ی عمیقی درون خودتان دارید که میدرون

بخش و روشنگر به شما کمک خواهد کرد تا هر  آگاهی آشنا باشید یا نه این راهنماي الهام چندسالتان باشد و با قدرت شفابخش توجه
  .ش بکشید، از آن یاد بگیرید و درون آن رشد کنیدلحظه زندگی خود را در آغو

اي کاربردي جهت راهنمایی خواننده کتاب براي شروع تمرین  صفحه و قطع رقعی منتشر شده و در هر صفحه آن نکته 128این کتاب در 
  .کند آگاهی و تداوم آن ارائه می توجه

  
  ...)دهید و شادمانه زندگی کنید  چگونه افکار و باورهایتان را تغییر(در جستجوي خویشتن  - 4-10

  
  راس یکیو:  سندهینو

  ینعمت اله ییصفا الیژ: مترجم 
  1395، سخن هیسا: ناشر

  
 معرفی کتاب

ارتباطاتتان،  تان،یها شهیدرباره اند شودیاست درباره هر آنچه به شما مرتبط م یاثر، کتاب نیا
 نیو همچن دیگویبا شما سخن م ستنیکتاب در باره چگونه ز نیا جهان به دگاهتانیرفتار و د
دهد،  یروانتان م زیاسرارآم يها بخش از ییکه به شما سرنخ ها يایپنهان يها امیدر باره پ

 .دیابی یاز خود دست م يشما به درك بهتر بیترت نیبد
که کمکتان خواهد کرد به  آموزدیها و اعتقاداتتان م شهیدر باره اند ییزهایکتاب به شما چ نیا

 .دیابیآرامش درون دست 
 تگریچگونه هدا یدرون يگفتگو نیکه ا دیو بفهم دیابیخود را در یدرون يگفتگو دیتوانیم

 .دهد یم رییو تغ زدیانگ یرا برم انتانیاطراف و شما زیرفتارتان است، چه چ
 

**** 
 
حال  نیو در ع ینیع یپاسخ تالش نموده است تا یزبان -یعصب يزیبرنامه ر ای یاز مدل ان،ال، پ يریراس، با بهرگ یکیکتاب حاضر و در

انتخاب معتقد است که ما رفتار خود را براساس  يتئور ناتییهماهنگ با تب یچشم انداز کل کیراس در  یکیو .قابل فهم به دست دهد
 دربردارنده خود ماست که یادراک ستمیمحصول س افتیدر نیا. میده یسازمان م م،یو خود دار یرونیب يها دهیکه از پد یافتیدر و ادراك

 یکیو. ندارند یکسانیکامالً  یدرون يایدن ایادراك  یدو انسان چیروه نیاست و از ا یابیارز ستمیو س یحواس پنج گانه، مجموعه دانش کل
         یدرون یادراک يایو دن یرونیب یواقع يایدن: میکن یم یزندگ يمواز يایکه ما همزمان در دو دن دهدیم حیکتاب توض نیراس در ا

 .میریگ یرا با هم اشتباه م ایدو دن نیا که دیآ یم شیپ یو گاه) دهد یرخ م رونیبرداشت ما از آنچه در ب( 



139513951395پاییز پاییز پاییز : : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و هفتمین سی و هفتمین سی و هفتمین     
 

36 
 

پاییز پاییز پاییز : : : شناسی ایرانشناسی ایرانشناسی ایراننننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و هفتمین سی و هفتمین سی و هفتمین 

 ینمگذشته را « :که است نیپردازد ا یگذارد و در سرتاسر کتاب به آن م یبه صراحت بر آن انگشت م سندهیکه نو يگریبرجسته د نکته
چگونه در باره آن  میکه بخواه لحظه هر میتوان یاما ما م. ستندیدر دسترس ما ن گریچون گذشته ها گذشتهاند و د. دیده رییتغ دیتوان

و آنچه  میده رییکه بر ما رفته است را تغ يا گذشته میتوان یما نم. میده رییاز آن داشتن را تغ یچه حس و حال جهیفکر کردن و در نت
 رییچطور افکارم را تغ: میو از خود بپرس میستیعقب با یخود، کم افکار و یبه عنوان ناظر زندگ میتوان یاما م میرا پاك کن میتجربه کرده ا

 »داشته باشم؟ یدهم تا احساس متفاوت
  گلسر امیلیو یدرمان تیواقع موسسه یعلم ئتیارشد و عضو ه یمرب؛ یصاحب یعل دکتر

  افسردگی را بپیچیدنسخه  - 10- 5

  رابرت لیهی: مؤلفان
  دکتر مهدي اکبري و فیروزه ضرغامی: مترجمان
  از دکتر الدن فتی: يبا مقدمه

  395سینا، انتشارات ابن: ناشر
  

  درباره کتاب
بشر است و چرخه هولناك  ي شکست و فقدان در زندگی ي افسردگی به قدمت تجربه تجربه 

روانی، رفتارهاي ناکارآمد و مراودات معیوب با دیگران، فرد مبتال به فکر و خیال، ناراحتی و فشار 
این تجربه بشريِ دردناك و البته، متأسفانه شایع، . کشاند افسردگی را به ورطه نابودي می

نتیجه این تکاپو، . اي براي این مشکل باشند در جستجوي چاره روانشناسان را برآن داشته که
هاي مختلف و متنوع درگیر در این پدیده خلقیِ  ، یافتن مؤلفهقرن گذشته ویژه در نیم به

. هاي مرتبط با افسردگی، چراغی بوده که مسیر درمان این اختالل خلقی را روشن کرده است شناسایی مؤلفه. ناخوشایند بوده است
راي شواهد تجربیِ پژوهشی بوده و تعدادي هاي درمانی متنوعی براي درمان افسردگی وجود دارند که بسیاري از آنها دا اکنون پروتکل هم

. اند ها از زاویه و منظر خاصی به درمان افسردگی پرداخته هر یک از این پروتکل. اندهاي درمان افسردگی شدهنیز منجر به طراحی پروتکل
اما کسانی . است رش زیادي یافته هاي اخیر گست هاي مبتنی بر شواهد، در سال این نوع نگاه به دلیل مطلوبیت و مقبولیت و رواج درمان

هاي  پردازي اختصاصی مبتنی بر روایت یابند که نگاه تلفیقی و مفهوم پردازند، به تجربه و در عمل در می که در عمل به فعالیت بالینی می
در تقابل با درمان مبتنی  این نگاه را. هاي یک پروتکل برآمده از پژوهش، اثربخش است شخصی هر بیمار بسی کارآمدتر از وفاداري به گام

گران  او که از جمله بالینی. پرفسور لیهی در این کتاب این رویکرد را انتخاب کرده است. نامیم بر شواهد، شواهد مبتنی بر درمان می
که هر فصل آن  اي است، بر مبناي نیاز برخاسته از فعالیت بالینیِ خویش، کتابی را براي مخاطب عموم به رشته تحریر درآورده است حرفه

کتاب پر از مثال و موارد کاربردي است که برآمده از تجارب بالینی واقعی . هاي ناشی از افسردگی پرداخته است به یکی از گرفتاري
این کتاب یک منبع مطالعه درمانی شایسته . کند نگارنده کتاب است و همین موضوع کتاب را براي مخاطب عام جذاب و خواندنی می

فصول به . شان تجویز نمایندهاي انجام شده در جلسات درمان، خواندن آن را نیز به مراجعان توانند در کنار فعالیت مانگران میاست که در
جاي دنبال کردن فصول کتاب، از مراجع خود بخواهد که فصل  تواند در صورت لزوم به اند که حتی درمانگر می قدري خوب تفکیک شده

  . خاصی را بخواند
نظر من براي درمانگران هم راهنماي کاربردي بسیار خوبی براي فرموله   ظاهر کتاب براي مخاطب عام نگارش شده است، به گرچه بها     

  . درمانی مناسب براي مداخله است  کردن مشکالت بیمار و پیدا کردن استراتژي
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صل راهکارهاي عملی و کاربردي براي رهایی از چنگال فصل و یک پیوست تدوین شده است و تالش دارد در هر ف 13کتاب حاضر در      
، تردید و دودلی، احساس تنهایی، سازذهنیت افسرده، انگیزگیبی، گراییکمال، خودسرزنشی، نشخوار فکري، ناامیدي

  . ارائه کند عود افسردگیو  مشکالت ارتباطی
 بازگشت به صفحه اول

  
  
  
  
  تبریک - 11- 1

v انجمن  هیات مدیره، عضو محترم شهریار شهیديکمال مسرت و خوشحالی اطالع حاصل شده است جناب آقاي دکتر  با
هیات مدیره . اندارتقاء یافته استاديبه مرتبه  دانشیارمجله روانشناسی معاصر، از مرتبه  مدیر مسئولو همچنین  روانشناسی ایران

اندرکاران خبرنامه، این موفقیت چشمگیر را به ایشان تبریک گفته، برایشان آرزوي بهروزي، سالمتی و روانشناسی ایران و دستانجمن 
 .شادکامی و توفیق روزافزون دارد

v مجله روانشناسی  سردبیر محترم، محمد علی بشارتکمال مسرت و خوشحالی اطالع حاصل شده است جناب آقاي دکتر  با
اندرکاران خبرنامه، انجمن روانشناسی ایران و دست .باالترین سهم در تولید علوم انسانی و روانشناسی کشور را کسب نموده اندمعاصر، 
 .باشیم هاي روزافزونتان در گستره علم و دانشو امید که همچنان شاهد افتخارآفرینی ت چشمگیر را به ایشان تبریک گفتهاین موفقی

v سرکار خانم دکتر مهرنوش اثباتی، رئیس شاخه دانشجویی انجمن کمال مسرت و خوشحالی اطالع حاصل شده است  با
هیات مدیره انجمن  .و موفق به اخذ مدرك دکترا شده اند از پایان نامه خود دفاع نموده 1395روانشناسی ایران در شهریورماه 

موفقیت را به ایشان تبریک گفته، برایشان آرزوي بهروزي، سالمتی و شادکامی و توفیق اندرکاران خبرنامه، این روانشناسی ایران و دست
 .روزافزون دارد

  بازگشت به صفحه اول
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسلیت هاتبریک ها و  -11
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را در پیشبرد  هاي انجمن برداشته و ما فعالیت ي توانند گامی مؤثر در ادامه خود می اعضاي انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت
  . ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت 1395که براي سهولت در امر عضویت از ابتداي سال  اهدافمان یاري دهند

http://www.iranpa.org/RegUser 
   .لذا از 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 (شناسنامه تصویر کارت ملی یا تصویر صفحه اول  -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 100کمتر از اندازه ( ،)در صورتی که قبال عضو انجمن بوده اید( تصویر کارت عضویت قبلی در انجمن -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) نسخه آخرین(براي اینکه در فرآیند ثبت نام با مشکل روبه رو نشوید از مرورگر کروم ·

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
 . اقدام کنند 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

 شرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان شناسی ایران -12

http://www.iranpa.org/RegUser
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توانند از طریق سایت انجمن اقدام ایران میشناسی  روانبراي عضویت در انجمن نیز دانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور 
   . فرمایند

  .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

حتواي خبرنامه، از توانید با اظهارنظر در خصوص م و دانشجوي عزیز می قدر گرانشما همکار گرامی، استاد . است کشورمان تبدیل شده
را در اختیار دارید در به اشتراك گذاشتن  ها آنشناسانی که ایمیل طریق ارسال مطالب و خبر به خبرنامه، و با ارسال خبرنامه به روان

. واهد شدکننده در خبرنامه درج خاست، مطالب با ذکر نام فرد ارسالبدیهی  .شناسان کشورمان سهیم شویدها 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 میي مسرت و خوشحالی است که با احساس مسئولیت علمی و حرفهمایه

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

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

  ایران یعنی 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


