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 شده است. "جهانی"کنیم که بیش از هر زمان در آن نا امنی امروز در جهانی زندگی می

 خواهند به بودن و نبودن خود معنی ببخشند.بینیم که به جاي شور زیستن با انهدام خود و دیگران میهایی را میامروز جوان   

روانشناسی تا چه حد توانسته است تروریسم را واکاوي کند؟ آیا روانشناسی می تواند با توصیف و تبیینی کافی به پیشبینی و فراتر از    

 هاي کور دست یابد؟ آن کنترل خشونت

انجام  داده  (Randy Borum) ده در زمینه روانشناسی تروریسمانجام ش هاي فراوانفرا تحلیلی اساسی ازپژوهش 2004در سال    

 ه تنهایی از عهده ي تبییناند بگیرد که هیچ یك از مكاتب روانشناسی نتوانستهدر جمع بندي این فرا تحلیل نویسنده نتیجه می. است

 ي تروریسم بر آیند.پدیده

یابی برسند و بعد داري و یا نفرت از والدین به علتز وکارهایی مانند خود دوستها از روانكاوي آمدند و کوشیدند تا با سااولین پژوهش   

 از آن رویكردهاي دیگر هم راه به جایی نبردند.

از آن میان عللی نظیر  شوند.ها و به دالیلی بسیار گوناگون تروریست میها در نقشنویسد که انسانبندي بوروم میدر همین جمع   

 توان به این نكاتهاي خوب این فراتحلیل  میمیان یافته شوند. ازفراوان دیده می عدالتی، نیاز به هویت ویا نیاز به تعلق نیزتجربه هاي بی

اي از یك نیمرخ خاص از تروریست و یا چیزي مانند پسیكوپات نیستند و هم این که هیچ نشانه أضرورت ها همهم اشاره کرد که تروریست

    هاي از جنس استفاده شدن در کودکی، تجربهسوء است. در مقابل اما عواملی مانند استخراج و دیده نشده "شخصیت تروریست"

        ها هم براي شوند. ولی اینها زیاد دیده مییا تجربه ي نابرابري و تحقیر شدگی در بیوگرافی تروریست هاي شدید روانی وضربه

انجامند هم ذاتا از درون خشن هایی که به خشونت میشود که خود ایده اولوژيیگر دیده میکنند. از سوي دشناسی کفایت نمیعلت

   آیند کنند یا به حساب مخالف میشوند که آنهایی که با آن ایده مخالفت مینیستند ولی در عمل به این گونه موجب خشونت می

گروهی فشاري درون یدگاه پویایی روانشناختی اجتماعیدهد که از دنشان می شوند. این فراتحلیل از سوي دیگرخشونت می هايمحرک

 گروهی را به طوري مزمنهاي درونو رقابت میان اعضا حاکم است که هیجان ز عدم اطمینان به یكدیگر، سوء ظنمداوم و روانی ناشی ا

 برد.باال می

که عمدتا از جنس همه یا هیچ هستند که در  کنندوان خود ایجاد میاي از باورها را در پیرهاي تروریستی معموال مجموعهایده اولوژي   

ها آن چه به صورت قدرتمند و طبیعی تي آن انگار که رفتارها بیانگر نوعی معنی و مفهوم وابسته به علت خاص باشند. در تروریسنتیجه

ناشی از محیط بیرونی و سوء  فشار و با تاثیرپذیري ازهاي ذهنی موجود کند با پیش زمینهها را در مردم عادي بازداري میکشتن انسان

 کند.شود و راه را براي خودکشی و دیگرکشی باز میشود از میان برداشته میتعبیري که از آن می

شود که این ها انجام شده است ولی به روشنی دیده میي چگونگی جذب نیروهاي تروریستی به هستهتحقیقات اندکی در زمینه   

ها احساسی از ضرورت، ا معموال در جذب شوندههکنندهجذب گیرند،شرهاي محروم و ناراضی صورت میقها عمدتا در میان گیريیار

 کنند.اهمیت و تعجیل را ایجاد می

ش اطالعات را چرخ هبلكه تسهیل و مستمرکنند ،توانند باورها را در جمع پیروان نه فقط ایجادها معموال میهاي موثر تروریستسرکرده   

گروه را فعال و گوش  ي تقصیرها به گردن مخالفان،گیرند و با انداختن همهها پیروان را به بازي میکنند، با دستكاري تشویقکنترل می

 دارند.به زنگ نگه می

 سخن نخست -1
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ناراضی ساکت بودن و تروریست اوت میان فبسیار دراز در پیش است که بتوان ت توان نتیجه گرفت که هنوز راهیاز فراتحلیل باال می   

 شدن را پیش بینی کرد.

ها توان دید که وقتی هیجانمغز و خرد می-ي آنتونیو داماسیو در کتاب هیجانتوان دید. به گفتهخالء عقالنیت را ولی در همه حال می   

 یگر صحنه بلكه کارگردان آن است.هیجان نه باز خردي را انتظار داشت. به قول داماسیوتوان بیبه هر دلیل آسیب ببینند می

شدگی اجتماعی به حاشیه رانده ها را  نظیر طردشدگی، آزاردیدگی در کودکی،اگر عوامل زیاد دیده شده در تاریخچه زندگی تروریست   

میان نیازها، انتظارها رنجوري هستند که ناشی از تعارض درازمدت توان گفت که آنها قربانیان نوعی از رواندر نظر بگیریم می و اقتصادي

شود و این گونه گردند به سادگی میسر میهایی که به دنبال چیزي رهایی بخش میو واقعیت زندگی آنهاست. شستشوي مغزي انسان

 دهند.گیرند و به حیات خود و نا امن کردن جهان ادامه میهاي تروریستی شكل میاست که گروه

از شناخت  تردر طیف و مصداقی گسترده تواندسیار مقدماتی از واکاوي تروریسم است ولی میاگرچه هنوز تحلیلی ب و این تحلیل   

به ما کمك کند و آن این است که هوشمندانه بدانیم که تروریسم فقط تروریسم داعش نیست و از خودمان بپرسیم که وقتی ترور  "خود"

هاي مرگباري که به کالمی در میانمان جاري است و یا خشونت زنیم، وقتی خشونت کالمی و غیرکنیم، وقتی انگ میشخصیت می

 داریم از کدام نا رضایتی درونی و کنترل نشده بر می خیرند؟ محیط زیستمان روا می

 شیوا دولت آبادي

 96خرداد                                 
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، 1396آبان ماه  25تا  23شناسی ایران افتخار دارد روزهاي سه شنبه تا پنجشنبه، مایه مسرت است به استحضار برسانیم که انجمن روان

 برگزار نماید. «  شناسی کاربردياي و روانمطالعات بین رشته»ششمین کنگره را با تاکید بر 

 

شایان ذکر است، رئیس محترم انجمن، سرکار خانم دکتر دولت آبادي، ریاست کنگره را بر عهده خواهند داشت و آقاي دکتر حمید 

دبیرخانه پورشریفی به عنوان دبیر علمی ، آقاي دکتر خسرو حمزه به عنوان دبیر اجرایی و خانم دکتر مهرنوش اثباتی به عنوان رئیس 

 الكترونیك، در هدایت و پیشبرد امور کنگره ایفاي نقش خواهند نمود.
  

 هاي رئیس کنگره و دبیر علمی کنگره در ادامه ارایه شده است.پیام

 شناسی ایران.شناسی و انجمن رواناي در شان جامعه علمی روانبه امید برگزاري کنگره

 

 پیام رئیس کنگره
 برگزار خواهد شد.  1396ماه آبان 25تا  23شناسی ایران در روزهاي سه شنبه تا پنجشنبه رواني انجمن ششمین کنگره

ها می توانند درایجاد فضاهاي پویا در تامل و تاکید بر دست آوردهاي رشته و حرفه داشته باشند بر آن شدیم با نگاه به نقشی که همایش

هاي هاي روز آمد و ضروري در روانشناسی انتخاب کنیم: یكی کاربردد گفتماني ششم دو محور اصلی را براي ایجاتا براي کنگره

 شناسی به دست آمده اند.اي با روانهاي بین رشتههایی که در قالب تالشروانشناسی و دیگرنگاه به تحول و پیشرفت

هاي پژوهشی مبتنی بر شواهد، عظمت و یافته يشناسی در این کنگره بتواند درقالب ارائهبسیار امید داریم که بخش کاربردهاي روان 

شناختی و هم چنین گستره و گوناگونی آن نشان دهد. از سوي ي انواع خدمات روانهاي باالي کاربرد علم پویاي ما را در ارائهتوانایی

دسترس مردم قرار گرفتن خدمات  شناسی ضرورت و نیاز به بهره مندشدن و دررود که با آشناتر شدن با کاربردهاي رواندیگر انتظار می

 هاي مناسب و بهنگام نیز آشكارتر شود.شناختی از پیشگیري تا مداخلهروان

 "هاي با خط تیرهرشته" هاي مرتبط با خود، در آنچه به عنوانشناسی براي پیوند خوردن با رشتهگشودگی موضوعی و کنشی روان   

هاي پژوهشی چون گرا به انسان و مسائل او به ویژه در عرصهآگاهی ما به ضرورت نگاه کلشوند، سنتی دیرینه دارد و امروز مطرح می

اي هدایت کرده است. از این علوم شناختی، و یا در راستاي درک و حل معضالتی چون اعتیاد، ما را هر روز بیشتر به سوي نگاه بین رشته

 اي هستیم.زمینه هاي بین رشتهرو خوشبینانه منتظر دریافت مقاله ها و بحثهاي پویا در 

ها، مالقات با دوستان و اساتید ، ها و بینشهایی هستند براي به روز شدن دانستههاي تخصصی فرصتدانید، همایشهمان گونه که می 

ته اند، به هاي علمی و عملی خود براي رشته و حرفه پی گرفشناسان کشورمان براي تحقق آرمانخبر دار شدن از مسیرهایی که روان

 هاي علمی دیگر...محك علمی خوردن و نقد علمی کردن از یكدیگر، تبادل نظر و تجدید عهد با یكدیگر و بسیاري فرصت

 شناسی ایران هستیم.ي انجمن روانو مشارکت شما در ششمین کنگره چشم انتظار دریافت مقاالت شما ، دیدار

 

 دکتر شیوا دولت آبادي

  رئیس کنگره

 

 

 یر علمي کنگرهپیام دب
بیسنتمین سنالگرد   »و در  1396آبنان مناه    25تنا   23شناسی ایران در روزهاي سه شننبه تنا پنجشننبه،    ششمین کنگرۀ انجمن روان

 برگزار خواهد شد.   «شناسی ایرانبرگزاري اولین کنگره انجمن روان

هاي انجمن بوده و هست که یكی پس از دیگر کنگرهشناسی ایران، ضمن یادآوري اولین کنگره، میراثی از ششمین کنگره انجمن روان

، 1376دیگري، رویداد علمی و برجسته زمان خاص خود بودند. اولین کنگره انجمن به دبیري علمی زنده یاد دکتر سعید شناملو در سنال   
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، 1389یفی در سنال  دکتنر حمیند پورشنر   ، سنومین بنه دبینري علمنی     1385دومین به دبیري علمی دکتر حبیب اهلل قاسم زاده در سال 

 اند.برگزار شده 1393و پنچمین به دبیري علمی دکتر شهریار شهیدي در سال  1391چهارمین به دبیري علمی دکتر الدن فتی در سال 

شناسنی  شناسنی در اینران، رشنته روان   ي رواناندازي رشتهسال از راه 57شود که بعد از گذشت کنگره ششم انجمن زمانی برگزار می

 سنال از تاسنیس و تجدیند حینات انجمنن       22شود که بعند از گذشنت   رحله خاصی از بالندگی شده است و نیز در حالی برگزار میوارد م

شناسنی در  ترین تشكل علمی روانشناسی کشور،  نقشِ خطیر این انجمنن در ارتقناء علنم و حرفنا روان    شناسی ایران، به عنوان وسیعروان

 رسد.یت به نظر میایران بیش از پیش بارز و پراهم

سازد کنه  شناسی را ناگزیر میشناسی و علوم وابسته در جهان معاصر، متخصصان و عالقمندان روانرشد و گسترش روزافزون علم روان     

منی و حرفنه   هاي علها و برنامهبا آخرین تجارب، یافته ها و دستاوردهاي این رشته از دانش بشري آشنا شوند و در جریان آرا، افكار، نگرش

 اي همكاران خود قرار گیرند.

شناسی علمی خواهد بود، هرچنند  هاي رواني محورها، مباحث و موضوعي کلیهشناسی ایران در برگیرندهششمین کنگره انجمن روان

از دانش، تفكنر   به عنوان محور اصلی کنگره تاکید خاصی خواهد شد. سعی خواهد شد «شناسی کاربردياي و روانمطالعات بین رشته»بر 

 هاي مختلف هرچه بیشتر بهره گرفته شود.وهشگران و اساتید ارجمند در عرصهو تجارب ارزنده پژ

      ها که شرط اساسی و ضروري رشد علمی در جامعه است، بین اي براي تبادل دیدگاهرود کنگره بتواند فضاي زندهامید می     

اي و با تاکید بر روانشناسی کاربردي، پویندگی ش ها و رویكردهاي میان رشته اي و بین رشتهکنندگان پدید آورد و با تقویت نگرشرکت

شناسان است و مشارکت فعاالنه هریك از آنها، از اهمیت ویژه اي برخوردار ي روانشناسی ببخشد. کنگره، متعلق به همهبیشتري به روان

 است.

 دکتر حمید پورشریفی

 دبیر علمی کنگره  
 

 

 اخبار ششمین کنگره انجمن روانشناسي ایران

هاي ارزشمند اساتید، دانشجویان، و همكاران روانشناس و مشاور، ششمین به اطالع می رساند، با لطف و یاري خداوند مهربان و با همراهی

تهران برگزار خواهد شد. الزم  ، در سالن قدس دانشگاه علوم پزشكی1396آبان  25الی  23هاي کنگره انجمن روانشناسی ایران در تاریخ

چكیده به دبیرخانه الكترونیك کنگره واصل شد،  1000به توضیح است که در طی مهلت مقرر شده براي دریافت چكیده مقاالت، حدود 

ت و تیرماه مورد داوري قرار خواهند گرف 11که طی نشست داوري چكیده مقاالت با حضور اعضاي محترم کمیته علمی کنگره در تاریخ 

  .نتایج آن از طریق سایت کنگره اعالم خواهد شد

اند که جا دارد از هاي بزرگی حمایت مادي و معنوي خود را از ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران اعالم کردهتا کنون سازمان   

د به حمایت از کنگره را دریافت نماییم. منهمكاري صمیمانه ایشان قدردانی نماییم و امیدواریم حمایت سایر نهادها و سازمان هاي عالقه

 :حامیان کنگره تا کنون عبارتند از

 (سازمان بهزیستی کشور )حامی ویژه کنگره  •

 ستاد مبارزه با مواد مخدر  •

 معاونت پیشگیري قوه قضائیه  •

 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور  •

 پایگاه استنادي علوم جهان اسالم  •

 م بهزیستی و توانبخشیدانشگاه علو  •

 دانشگاه تهران  •
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 ششمین کنگرۀ انجمن روانشناسی ایراننشست داوري مقاالت 

، در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سالن 1396نشست داوري مقاالت ششمین کنگرۀ انجمن روانشناسی ایران، روز یازدهم تیرماه 

چكیده هر مقاله، بدون اسم، توسط دو عضو کمیته علمی کنگره مورد داوري قرار گرفت و زنده یاد دکتر شاملو، برگزار شد. در این جلسه، 

 .شودمقاله در دو سري ارزیابی شدند. گزارش تصویري این نشست در زیر ارایه می 1000در مجموع قریب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به صفحه اول  
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انجمن روانشناسی  هیات مدیره در مصاحبه با دکتر شیوا دولت آبادي رئیسمجله سپیده دانایی ) زن باید خودش انتخاب کند -1-3

 ایران(

 محمدمهدی ملك

 شناسروان 

 

نیمی از جمعیت آن اي که شود؛ جامعهي در حال گذار ایران بیشتر احساس میشناسی زنان در جامعهگرفتن روانروز ضرورت جديروزبه  

ي اي که هنوز رنگ و بوي سنت در مشام مردان آن غالب است و رایحهدارند. جامعه دهند و اکثریت نسبی در دانشگاهرا زنان تشكیل می

موضوع ي این وگو دربارهسبب به دنبال قدرت انتخاب هستند. براي گفتتغییر جهان به مشام زنان بیشتر از مردان خورده است و به همین

ي فردي و خانوادگی همسر و مادري موفق است و هم در عنوان یك زن هم در حوزهآبادي که خود بهچه فردي بهتر از دکتر شیوا دولت

هاي علمی ایران رسیده است و ترین انجمنبر استادي دانشگاه، به مقام ریاست یكی از موفقشناس، عالوهعنوان یك رواني اجتماعی بهحوزه

     است. رد صنفی بسیار موفقی نیز در طول مسئولیت خود به نمایش گذاشتهکارک

 

نام رواني مطالعاتی قوي بهدانید در سراسر دنیا یك حوزهطور که میشناسی زنان، همین عنوان است. هماني رواناولین سئوال درباره 

اي از علم عنوان شاخهشناسی زنان بهسئوال من این است که چرا باید روانشناسی امریكا. شناسی زنان وجود دارد؛ از جمله در انجمن روان

 ي جدا در این علم وجود دارد؟ عنوان یك شاخهشناسی مردان بهشناسی وجود داشته باشد؟ مگر روانروان

هاي این ي آماري و آزمودنیه جامعهبه این سئوال جواب بدهیم باید نگاه کنیم ک شناسیهاي رواني پژوهشاصوالً اگر بخواهیم از زاویه

ي متوسط هستند. حتی وقتی این سفیدپوست طبقهشناسی شكل گرفته است، مردان هاي علم روانمنديها که بر اساس آن قانونپژوهش

هرحال افته است، ولی بهاین موضوع تغییر ی تحقیقات با حضور دانشجوها انجام گرفته است. البته االن با تغییر ساختار جمعیتی دانشجویان،

 است.  هاي این علم بیشتر غیرزنانه بودهتوان گفت که یافتهشناسی میاز نظر سنت پژوهش در روان

اند و هاي اجتماعی نگذاشتهقدمت مردها قدم در عرصه شان که بهپاسخ دیگر به سئوال شما این است که زنان به دلیل شرایط تاریخی

تري در نگاه ما به شناسی مادر نقش بسیار مهماي دارند تا شناخته شوند؛ مثالً روانیگران دارند نیاز به نگاه ویژهنقش مهمی که در زندگی د

طور که با شناسی زنان هستند، همانها مخالف روانتربیت فرزند و نسل آینده داشته باشد تا بررسی نقش پدر. البته برخی فمینیست

 گویند که مگر ما بشر نیستیم، اگر یك روز بزرگداشت بشر داشته باشیم کافی است.کنند هستند و میبزرگداشت روز زن مخالفت می

 

هاي شناسی مواجه هستیم. یك رویكرد این است که این تفاوتکنیم، با دو رویكرد در روانوقتی در مورد تفاوت زن و مرد صحبت می 

ي دیگر. هیجانات و تفكرات گونهکند و مغز مردها بهي دیگري عمل میگونهها بهزنشناختی، عمدتاً اساس زیستی دارند؛ یعنی مغز روان

ي شناختی بین زن و مرد برساختههاي رواندلیل وجود این اتفاق در مغز است؛ ولی طرفداران رویكرد دوم معتقدند که تفاوتمتفاوت نیز به

شناختی یك زن هاي روانسازند. شما معتقدید که ویژگیاین تفاوت را می تاریخ است و در حقیقت جوامع با اصل یادگیري و الگوسازي

 محصول یك جامعه است یا محصول مغز؟ 

دانم و نه زن را دهم؛ یعنی نه زن را صددرصد محصول زیستی میکدام از این دو رویكرد رأي نمیطور صددرصدي به هیچمن به

که اگر قرار بود زیستی باشد، نباید این همه تنوع و تفاوت در این خاطر ایندانم؛ بهنه میصددرصد محصول جامعه و انتظارات آن از نقش زنا

 نوع از بشر را در جاهاي مختلف دنیا یا حتی در یك سرزمین شاهد باشیم.

تی است و آن بندیم که یك واقعیت زیسروي چیزي چشم میدرواقع به از سوي دیگر، اگر قرار بود که صددرصد محصول اجتماع باشد،

ي تكامل است که زن، در شرایطی که هنوز تحمیل زیادي از سوي نقش اجتماعی وجود نداشته، باالجبار باید واجد نقش مادر میمسئله

 بحث ویژه -3
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هاي کمتري که مادران جهان پیشرفته دارند، مادري در شد. امروز نیز، حتی با تغییر نقش یا تغییر وظایفی که یك مادر دارد یا تعداد بچه

شناسی زن را که قرار نیست تمام نقش یك زن باشد، ولی هنوز یك بخش طبیعی از وجود یك زن است که این موضوع، روانعین این

هایی است که براي یك کند. این تفاوت از لحاظ حساسیتدهد؛ چراکه مغز یك زن مادر با مغز یك زن غیرمادر فرق میمقداري تغییر می

هایی است که براي توجه به کند و حتی از لحاظ آستانهاي که در وجودش احساس میپذیريلحاظ مسئولیتشود، از مادر ایجاد می

کند و یك نوع خودخواهی کند. منظور از ژنتیك خودخواه این است که یك مادر گویی خودش را تكثیر میپیدا می« ژنتیك خودخواه»

دهد که نقش مادري را خوب ایفا کند و همین موضوع مقداري روي رتمندي را میبراي تداوم خودش در این تكثیر هست که به او این قد

خواهم بر نقش مادري یك زن خیلی تأکید کنم. چراکه زنان زیادي هم هستند که به دالیل گذارد. البته نمیاش تأثیر میشناسیروان

 مختلف مادر نیستند. 

 

شده در تحقیقات هاي زیاد اشارهتوان  به تفاوتزنان و مردان چه مواردي هستند؟ آیا میشناختی هاي روانترین تفاوتبه طور کلی مهم 

 اعتمادي صددرصدي داشت؟          

هاي بین زن و مرد هایی که روي تفاوتهاي اوایل این قرن از تمام پژوهشهایی که در سالبندياگر ما از منظري فراتحلیلی به جمع

هاي ادراک، نه در حافظه و نه در معناي آستانههاي حسی )درواقع احساس(، نه در درک بهبینیم که نه در آستانهیشده نگاه کنیم، مانجام

کشیدن یك پژوهش بیرون که هدفداري بین زن و مرد در ماهیت نشان داده نشده است؛ مگر اینهاي معنیانگیزش و هیجان تفاوت

 توان دید.ها میبنديا در تحقیقات سوگیري ایجاد شده است که در جمعهوقتعبارت دیگر، خیلیتفاوت باشد. به

اند؛ مثالً در پرتاب یك شی، یا در سرعت و قدرت طور مشخص خودشان را متفاوت از زنان نشان دادهچند حیطه هست که مردها به

هایی که در حد دهند زنتحقیقات نشان میبندي اند. باز خیلی جالب است که جمعپرخاشگري قدرت و توانایی بیشتري نشان داده

کنند. چراکه باید با تمرکز بیشتري از خودشان شجاعت و قدرت نشان دهند. در کنند، تستسترون بیشتري ترشح میقهرمانی ورزش می

هاي بین زن و مرد تا این دهد که تفاوتبیشتر مردانه است. بنابراین، ما شواهد بسیاري داریم که نشان میسیر تاریخی، ترشح این هورمون 

مان هستیم ي تعریف جنسیتتوانم بگویم که ما بیشتر ساختهها بسیار محدود است. نهایتاً میحدي نیستند که ما شاهد هستیم. این تفاوت

شناختی آن خیلی ی روانهاي تكاملرود که ریشهگیریم، از ما یك نقش مردانه یا زنانه انتظار میعنوان زن. هرجا که قرار میمان بهتا جنس

خاطر باروري بوده ي این تقسیم کار هم بهقدیمی است که در طول تاریخ یك تقسیم کار بین زن و مرد وجود داشته است. بخش عمده

به ي زندگی بودند وکنندهتر تبدیل شده است. مردها نیز بیشتر تأمینسنجتر و نكتهاست که گویی زن به یك موجود صبورتر، باحوصله

با آن  نوعی اکنون در ما هستند و کارياند. این اجداد ما بهجوگري هدایت شدهوجاهایی پرخاشگري و جستطرف شجاعت و جسارت و یك

تواند نباشد؛ مثل ها زندگی بشر در دل طبیعت خام بوده است، در ما هست و نمیي قرنتوانیم بكنیم. مقداري از الگوهایی که ساختهنمی

ي سختی گذراندن زمستان براي اجداد ما شود، به این دلیل که نشانهصورت اتوماتیك در فصل بهار در وجودمان ایجاد میکه ما به شادمانی

 بوده است.

ها تبدیل شده است و خیلی هم عملی بوده و کارایی داشته است؛ مثالً آن وقتی که زن« باید»حاال این نگاه تكاملی در جاهایی به یك 

جایی فقط ماندند. مردها نیز یكکردند، در نتیجه خانگی باقی میآوردند و بزرگ میدنیا میشان بچه بهآرامی در غار، کومه یا سرپناهبه

 کردند.  شكار و برخی مواقع کشاورزي می

ه است؛ از لحاظ دسترسی به تر به زندگی بدوي بشر بودتر و غیرشبیهها، مردها جوامعی را ساختند که جذابگیري تمدناما با شكل

ها بیرون کشیده شدند؛ ضرورت از خانهها نیز بهي قدرتمندي، حاکمیت، تسلط و چیزهایی که براي بشر جاذبه دارد. زنتجربهاطالعات، 

خواستند که نقش نمیتدریج دیگر ها بهبینیم که زنکه زن شروع به کار کرده )کاري که نیاز به روابط اجتماعی داشته(، مییعنی ما زمانی

طلبد؛ میاصطالح روتین و تكراري را میهاي بهشان باشد. به این دلیل که مغز بشر بسیار بیشتر از جریانزیبا و مقدس مادري تنها نقش

 شناسد.خواهد چالش داشته باشد، رشد کند و تجربه کند. این موضوع زن و مرد هم نمی

خواهد که بداند، سر دربیاورد و در نتیجه از این اطالعات نیز استفاده شود، دلش میي داده میبنابراین، وقتی که به زن شانس یادگیر

تواند از هایی را کسب کرده و چقدر میهایی دارد و چه توانمنديداند، چه مهارتخواهد فقط بنشیند و تأمل کند که چه میکند. نمی
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در قالب نقش تكاملی خودش ببینیم باید بتوانیم شرایط را ایستا نگه داریم، ولی وقتی  مغزش بهره ببرد و بهره برساند. وقتی ما زن را فقط

کند، آرزو میبیند و این نیاز به اثرگذاري را حس میي خودش میتر از خانهي بزرگزن در خودش توانایی اثرگذاري بیشتري در گستره

اي گونهکند و شرایط بهي اینها مراحل گذاري را تحمیل میتأثیرگذاري بیشتر باشد. همهاش مؤثر و مفید نباشد و این کند که فقط در خانه

هاي بیشتر شود. طبیعی است زنی که در خودش تواناییها بین زن و مرد ایجاد نمیمندي اتوماتیك از تقسیم نقششود که دیگر رضایتمی

 کند که از این قالب دربیاید.هایی پیدا میحلشد که فقط در آن قالب بماند. حاال راهبیند، خوشحال نباي خانه را میي امور روزمرهاز اداره

بینید که ي بسیاري اصرار دارند که درس بخوانند. شما تقریباً در شهرها هیچ زنی را نمیهاطور عمده شاهد هستیم که زنما امروز به

دادن این نكته است که من در قالب تعریفترین راه براي نشانترین و بدیهیدلش نخواهد که به دانشگاه برود که شاید مجازترین، سهل

 خواهم در جامعه حضور داشته باشم، رشد کنم و آگاهی کسب کنم. و ایستاي قدیمی خودم شاد نیستم و می شده

عنوان جنسیتی و به از یك قالب فقطبیش  رشد مردهاي جامعه است تا به زن ي جوامع داشتیم،ترین مشكلی که ما در همهشاید بزرگ

 یك انسان نگاه کنند.

 

ها کوچك شدهنوعی خانوادهکمتر از گذشته است و به ي گستردهها و فرزندآوري در شرایط فعلی که حمایت خانوادهحضور اجتماعی زن 

ي اجتماع شناس زن موفق در عرصهعنوان یك روانراحتی قابل حل نباشد. شما بهرسد بهنظر میي یك چالش است که بهاند ایجادکننده

 کنید؟ که مادر دو فرزند نیز هستید، چه راهكاري را براي حل این چالش پیشنهاد می

دانستن حق زن براي معناي بدیهیکند. البته هنوز هم ما برابري جنسیتی بهکه الگوي کشورهاي دیگر به ما خیلی کمك میاول این

ي کشور ما یا اندازهها، بهبینیم. ولی براي مثال، ازدواج در خیلی از فرهنگي جهان به آن شكلی که انتظار داریم، نمیجاتغییر را در هیچ

کنند و هر دو حقوقروند و هر دو با هم کار میشان میبه خانه ساده و سنگینی نیست. با یك ازدواج ي ما، کار شاق، پیچیدهشاید منطقه

هاي کارش را کم شان مرخصی بگیرد و آن یكی هم ساعتکنند که مثالً یكیریزي میشوند برنامهدار که میآورند. بچهیشان را به خانه م

نوعی حل کنند؛ یعنی کامالً در سطوح بسیار بسیار پایین اقتصادي، با توافق و اشتراک نگاه این موضوعات بهکند و کنار هم بچه بزرگ می

هاي کننده است. در زمان جنگنكنیم که ضرورت آن است که زن هم باید به خانه پول بیاورد. یعنی اقتصاد تعیینشود. البته فراموش می

شد دوباره وادارشان کرد در خانه هاي اسلحه را بچرخانند. بعد از آن که دیگر نمیها بیرون آمدند تا کارخانهها از خانهجهانی اصالً زن

 غیرعملی بر ازدواج در کشور ما حاکم است.ي سنت بمانند. اما یك سایه

 

 منظورتان از سنت غیرعملی چیست؟ 

که زن حتماً باید باالیی مخصوصاً براي مسائل اقتصادي داشته باشد. این آور خانواده باشد و مسئولیتکه مثالً مرد حتماً باید تنها ناناین

طور که جاي دنیا سنت غیرعملی است. عبور از این سنت، هماناالن در همه بپذیرد که حتی اگر مدرک دکتري گرفت کار نكند. این نگاه،

هم به دالیل مختلف از جمله سنت تكاملی طلبد که آنها، یك بازبینی نقش مردانه را میقبالً هم اشاره کردم خیلی بیشتر از تغییر زن

 افتد.خیلی کُند اتفاق می

 

 افتاده است؟ تر اتفاقها این تغییر سریعچرا براي زن 

تر است. وقتی ما براي انسان، تعالی قائل ها به نیازهاي خیلی قوي بشر از جمله رهایی، آزادي و رشد نزدیكشاید به این دلیل که تغییر زن

براي مادر  جایی در توانایی منکنیم؛ این بهترشدن تا یكتالش براي بهترشدن نگاه میعنوان موجود درحالهستیم و او را از هر موضعی به

ي جهان من و تعیینگیرندههایی که تصمیمخواهد شباهتی داشته باشم به آنشود. یك جایی هم دلم مینمونه یا آشپز خوب ارضاء می

استقالل مالی،  کنم سهمی فراتر از چارچوب فعلی داشته باشم. چراکه نیاز به درآمد،کننده هستند. نیاز دارم در جهانی که زندگی می

ها هم دلطوري بپذیریم که توسعه یعنی داشتن انتخاب؛ زني انسان را ایننفس و قدرت انتخاب دارند. اگر ما این تعریف از توسعهبهاداعتم

ي خودش لباس اش به سلیقهتواند براي بچهخواهد قدرت انتخاب داشته باشند. وقتی درآمد خودش را داشته باشد، براي مثال میشان می
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شود، چراکه حضور او دیگر مندي اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس میمندي شخصی، رضایتدر همین حد. اینها باعث رضایتبخرد. حتی 

 شود.فقط به خانه خالصه نمی

آن هم به ضرورت شرایط اقتصادي است که این  يبنابراین، این تحكیم نقش معموالً در کشورهاي مختلف متفاوت است و بخش عمده

که میزان نیاز براي تغییر موقعیت در زن و مرد بستگی دارد؛ این اند. البته یك بخشی هم بهشده یا تغییر پیدا کردهتر به هم نزدیك هانقش

کردن بیافریند. ي که براي آنها ایجاد شده قدرتمند است و انگیزه دارد تا بتواند الگوهاي دیگري براي تجربه«شوق تغییر»اصطالح چقدر به

کند. شاید ما تا پنجاه یا صد سال گذشته، اصطالح هنوز تكاملی را بسیار تأیید می ي بهغیر این صورت، جامعه معموالً آن نقش جاافتادهدر 

کردیم، اما االن جامعه پذیرفته است که زنتأیید نگاه میعنوان یك استثنا، پدیده و یك مورد غیرقابلخواست شاغل باشد بهبه زنی که می

شود؛ نیاز به مفیدبودن، درآمدزایی، استقالل، خوانند در آنها نیازهایی ایجاد میبگویند ما هم هستیم و درس بخوانند. وقتی که درس میها 

شود که براي حفظ و تحكیم شرایط ي آنها را تأیید کند و این سبب مینفس زنانههایی که بتواند اعتمادبهتأیید اجتماعی و کسب جایگاه

 شان مبارزه کنند.فتهتغییریا

 

 اي است؟منظورتان، چه نوع مبارزه 

 ي سنتی نباشم. صد زنانه در خواهم که جزء خیل تأییدکنندگان نقش صدخواهم کار کنم یا میکه میمعناي اینمبارزه به

 

ها خود را از دست داده و به زنخواهند حق شناسی مردها نیست که آنها نمیآید. دلیل این چالش، روانجا یك سئوالی پیش میاین 

کشند و دوش میبدهند؟ وگرنه اگر شما به موضوع کار در شهرهاي کوچك یا روستاهاي ما نگاه کنید، خیلی از زنان بار اقتصاد را به

اگر این چالش وجود ساالري داشتیم. بنابراین، ي مادرساالري و زناي نیز دارند. یا ما در تاریخ، یك دورهارتباطات اجتماعی خیلی قوي

 ي روانی خودشان کنند.شان را بدهند و زن را وارد حیطهخواهند این حقداشته، به این دلیل بوده که این مردها نمی

طور بوده که که از قدیم اینآل وجود دارد، دالیل مختلفی دارد؛ یكی اینیا زن ایده ها چه تصویري از یك خانوادهکه در مغز انساناین

توان گفت که اشتباه است. چراکه در امر آن هم خیلی کارکرد داشته است و نمی ر خانه بماند و مرد در بیرون کار کند. یك بخشزن د

ها را در این امر ي این موارد، زنها و الگوي مادري و همهکنند. به هر حال، هورمونها بهتر از مردها عمل میتربیت و نگهداري فرزند، زن

کنند و حتی این موضوع را کتمان میدها قرارداده است. البته افرادي هستند که زیاده از حد در برابري زن و مرد مبالغه میارجح از مر

 کنند.

تر است که در قالب خودشان بمانند و اصوالً اینرسی ماندن در این قالب حاکم است؛ در آن چیزي که میبراي مردها نیز خیلی آسان

اند، دنیا نیز در این قالب امن و امان بوده، زنها نیز کنجكاوي زندگی اجتماعی نداشته و گونه بودهو اجدادشان همین شناسند، پدر و مادر

ها حاکم است که بینی وجود داشته است؛ این اینرسی یا این تنبلی ذهن در بسیاري مواقع تاریخی و سرزمینپیشصورتی قابلچیز بههمه

 شان رشد کند.مردهاي زیادي نیستند که اصرار دارند زنبینیم که در نتیجه می

 

 ها بیشتر از مردها است؟پذیري جنسیتی در زنیعنی انعطاف 

تر است. به همین دلیل معناي تحول و رشد خیلی نزدیكشان بهپذیري زنان به نیازهاي تكاملیبله. و علت آن این است که این انعطاف

ي قدیمی و سنتی خودشان دربیایند و تعلقی به جهان، جامعه و پیشرفت داشته باشند. از الک و پوسته خواهدشان میها دلاست که زن

اند، عنوان یك مادر خوب و تربیت فرزند داشتهخواهم تمام آن نقش بزرگی که در خانواده و بهطور که گفتم در عین حال نمیالبته همان

تواند در جهان سروسامان بدهد و خیلی بیشتر از این مغزش دارد خیلی بیشتر از دو بچه را میهایی که کتمان کنم؛ ولی یك زن با توانایی

 رونده قرار بگیرد.عنوان یك نیروي کار و یك نیروي پیشتواند بهتواند مفید باشد؛ حاال چه در کار فیزیكی و چه فكري. هر جایی میمی

آلی براي پرورش دنبال شرایط ایدهاند که بهحال بودند. اما االن به این نتیجه رسیدهآوردند و خوشدنیا میها ده بچه بهیك زمانی، زن

خواهد ده بچه صورت، آن مادري که میهاي خوبی باشند و مثالً سواد خواندن و نوشتن داشته باشند؛ در اینکه فقط آدمباشند، نه این نسل

اش نباشد، لذت خواهد برد. این یك به مدرسه و دانشگاه بسپارد و نگران نان و آب و آیندهتواند آنها را که میدنیا بیاورد نیز، از اینبه
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ماندن که محبور به خانهگونه شاد باشد یا با حضور  اجتماعی. مهم این است که خودش بین این دو انتخاب کند، نه اینانتخاب است که این

شود. مان عوض میکنند، باالخره اگر باد تغییرات جهانی هم به ما بخورد، نگاهم نگاه میهاي ما امروز دنیا را هباشند. یادمان باشد که زن

 خورد. روزها، بسیار سریع و نزدیك و فشرده و به ما میحاال این باد، این

دشان ببینند و بیشتر دلنوعی زن را یار، همراه و همگام خوبنابراین، در پاسخ به سئوال شما که چرا مردها این آمادگی را ندارند که به

شان باید تربودن آنها است. چراکه در دروندلیل راحتوجود داشته باشد، به« هامادر بچه»و « آقاي خانه»خواهد که همان شكل شان می

 را بپذیرند.شناسی آنها اتفاق بیفتد تا شرایط موجود اي باید در روانشان شكسته شود و تغییرات عمدهاتفاقاتی رخ دهد تا مقاومت

 

وجودآمدن نسلی که ما دیگر نخواهیم شناخت، چراکه ي بهزا است؛ یعنی هزینهها هزینهگرایان معتقدند که تغییر کارکرد زنبرخی از سنت 

صورت سال اخیر، به 200هاي بشر، حداقل در عبارت دیگر، اگر نسلاي، به کلی دیگر خواهد بود. بهیافته در چنین خانوادهنسل تربیت

توانستیم آنها را بشناسیم و ها میمشابهی تربیت شده باشند که مادر نقش عمده را در این تربیت داشته و ما به دلیل مشابهت این نسل

درستی شكل نگرفته است و این نسل دیگر، آید که مثالً دلبستگی با مادر بهوجود میبینی کنیم، اما بعد از تغییر نقش زنان، نسلی بهپیش

 دیگر است. آیا این انتقاد درست است؟ کلیبینی و کنترل نیست، چون بهپیش ابلق

که ما چقدر این تغییرات را بفهمیم و خودمان را براي آنها آماده کنیم، مهم است. ما در آید. اینوجود مییك بخشی از تغییرات، ناگزیر به

شود چه رفتارهایی خواهد کرد و ساله میاش مثالً وقتی سهبداند که بچهگوییم که یك والد خوب باید شناسی رشد و تربیت میروان

بازي قلمداد نكند که بعد عصبانی شود و در اثر این ساله را لجي سهمقداري از باالتر به آن نگاه کند و در اثر این آگاهی رفتارهاي یك بچه

دهد و بهشوند در جوامع بشري رخ میها بر اثر تغییرات غافلگیر میآدمي مضطربی را تربیت کند. متأسفانه این اتفاق که عصبانیت، بچه

چیز را دوباره سر جاي قبلی خودش برگردانند که در اکثر موارد نمیزنند که تغییرات را متوقف و همهپا میودلیل این غافلگیري دست

 توانند.

تواند دو تا سه سال اول خواهد نهایتاً دو بچه داشته باشد و میاشند و میها دیگر مایل نیستند که ده بچه داشته باگر ما بپذیریم که زن

رساند که وقتی به مهدکودک سپرد میصورت کامالً عاطفی بماند، این دو بچه را نیز با کمك همسرش به جایی تولد فرزندش کنار او به

 80واده را نیز درونی کرده باشند. ولی اگر قرار است که این زن هاي خاناي نیز در آنها ایجاد شده و ارزشآسیب نبینند و دلبستگی قوي

 ي این زمان را چه کار کند؟هایش وقت بگذارد، بقیهوقت براي بچهصورتی تمامسال زندگی کند، شش سال نیاز بوده که به

دش در جهان داشته باشد. چرا افسردگی مندي بیشتري از حضور و وجود خوهایی داشته باشد که رضایتریزيتواند برنامهبنابراین، می

پذیري اجتماعی کمتر است. ما آفرینی و مسئولیتاز آن نقش در زنان بیشتر از مردان است؟ یك بخشی از آن هورمونی است و یك بخشی

ي که پنج امادر افسرده آید که آیاهاي بزرگ مبارزه با افسردگی، داشتن مسئولیت است. حاال این سئوال پیش میدانیم که یكی از راهمی

تواند مادري باشد که خوبی را پرورش بدهد؟ آیا یك مادر مضطرب مستأصل می تواند نسلبچه داشته باشد، براي آنها کارآیی دارد؟ آیا می

 گوییم بهشت زیر پایش است؟می

ریزي داشته باشیم و کمك کنیم که زن و مهتوانیم برناصورت است که میبنابراین اهمیت در دیدن جهان در حال تغییر است. در این

صورت مشترک بزرگ کنند. زن نیز در این شرایط کارش را از هایشان را در بهترین شرایط بهمرد هم بچه داشته باشند و هم بتوانند بچه

ساختن یك زندگی خیلی  اش را نیز خواهد داشت و خانواده مستحكمی ایجاد خواهد شد. این اشتراک دردهد و هویت اجتماعیدست نمی

 داند.ي آن چیزي نباشد که مرد باید به خانه بیاورد، قدر مصرف را بیشتر میکنندهمهم است. اگر زن نیز فقط مصرف

هایی که کنم؛ زنتوانم بگویم که من تأییدشان میوجه نمیهیچنوع افراط و تفریطی در جامعه هست، ما زنانی داریم که به البته همه

هاي وجه الزم نیست؛ مثل جراحیهیچدهند که بهگی و افسردگی کارهایی انجام میحوصلهدلیل بیکننده هستند و بهرففقط مص

دهد خوشحال نیستند و با نشدن. اینها چیزهایی است که نشان میدادهپالستیك عجیب و غریب، تغییر چهره و تالش زیاد براي پیر نشان

 اند. خودشان کنار نیامده

کنند. استفاده میهایی نیز هستند که واقعاً از مردها سوءشود. زنشان ظلم میهایی هم هستند که به آنها از سوي همسرانطرف، زنآن از

 دسته باید حمایت کنیم؟ کدام پتانسیل ي ما افزایش یابند؟ از کدامبنابراین باید از خودمان بپرسیم که بهتر است کدام دسته از زنان جامعه
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آفرین را حمایت کنیم که هم افسرده نباشد، هم کارایی داشته باشد، هم بچه داشته باشد، هم تعلق به خانواده داشته باشد و هم ارزش زن

 شود که خود زن مشكلی نداشته باشد و خودش را باور داشته باشد. باشد. اینها وقتی میسر می

 

نوعی در طوري و بهکنید که این تغییر در نقش زنان همینه پایین فرض شده است. فكر میي ما تقریباً همیشه، تغییر از باال بدر جامعه 

 دهد؟تدریج رخقوانین باید رخ دهد یا تغییري است که باید در بطن فرهنگ به

ارد. یعنی نیاز به حمایت ریزي دهاي زن و مرد چه باشد نیاز به برنامهها و نقشاي هستیم که در آن ارزشاینكه ما دنبال ساختن چه جامعه

ها داریم، اما هدف این قوانین نیز رشد تر و دورکاري خانمقانونی، الگوسازي و تبلیغ دارد. االن ما قوانینی مثل مرخصی زایمان طوالنی

 ها در کنار مردها نیست. هدف این است که همان شكل سنتی تأیید و تحكیم شود.اجتماعی زن

 

 اندازد.ها را براي همیشه از محیط کار بیرون میزایمان زنبرخی معتقدند که مرخصی  

بله. با این کمبودي که در جذب شغلی بیكاران وجود دارد، طبیعی است که هر کارفرمایی حاضر نیست که با این شرایط زن کنار بیاید و به

که ما دنبال چه ساختاري در جامعه هستیم و قراراست که کند تا بعداً مشكلی نداشته باشد. بنابراین، اینهاي مختلف از اول غربال میشكل

 کنند؛ي اسكاندیناوي این کار را میطور که در کشورهاي منطقهتوان با قوانین هدایت کرد. همانها و مردهاي ما چگونه باشند مینهایتاً زن

 که زنزن باشند. این قوانین حمایت روشنی است از ایندرصد از شاغالن یك کارخانه و نمایندگان مجلس مثالً در فنالند حداقل باید سی

خواهد پنج فرزند داشته ها را براي خانواده دارند. بهترین امكانات در اختیار زنی که میباید در جامعه باشد. از آن طرف هم بهترین حمایت

کند این امكانات را دریافت خود زن است که انتخاب می گیرد، اعم از حمایت مالی، مهدکودک رایگان و شیر رایگان. حاال اینباشد، قرار می

طور که گفتم انتخاب معناي توسعه است. اگر قوانین به ما این اجازه را خواهد یك بچه داشته باشد و به مجلس برود. همانکند یا می

 هاي زیادي را بزرگ کنند! بمانند و بچه هاي ما دوست دارند در خانهبدهند که خودمان انتخاب کنیم، شاید ناگهان دیدیم که بیشتر زن

 

 بعنی نباید تغییر اصلی در بطن جامعه رخ بدهد؟ 

هایی که دوست دارند در جامعه شود. اگر به زنکوله میودهد، ولی وقتی که حمایت قانونی نباشد کجتغییر اصلی در بطن جامعه رخ می

شوند و با یك جایگاه خوب در اجتماع چالش کنند، براي مثال منشی جایی میباشند، این شانس داده نشود که رشد کنند و براي کسب 

 کنند تا بمانند.رئیس آنجا ارتباط برقرار می

خودشان را براي  ها شانس رشد برابر بدهیم و شانس کار در یك جاي معقولی را داشته باشد، الزم نیست که ارزشبنابراین اگر ما به زن

بیاورند. به هر حال این نیاز به حضور اجتماعی هست و اگر برایش بستر آماده نشود به شكل نامعقولی خودش را توجه دیگران پایین جلب

 دهد.نشان می
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 6139در سال ایران  شناسيانجمن روان تابستان های آموزشيکارگاه -1-4

هر  بهایشود. که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسي ایرانانجمن روان تابستانآموزشي  یهافهرست کارگاه

ده به ازاي هر روز تومان در نظر گرفته شده است که ر هزا170، شودیمساعته ، به جز موارد استثنایی که جداگانه ذکر  8کارگاه آموزشی 

چنانچه  در نظر گرفته شده است هم برای دانشجویان تخفیفده درصد شناسي ایران، و انجمن روانبرای اعضای درصد 

. مدت زمان برگزاري روزانه هر شودکسر مي از مبلغ کارگاه درصدبیست به ازاي هر روز  ،افرادی دانشجو و عضو انجمن باشند

شناسی ایران هاي آموزشی، محل انجمن روانمكان 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، پالک تهران، واقع در 

 .سایت انجمن مراجعه نماییدبه وب اهاطالع از ظرفیت کارگاههاي آموزشی و همچنین و اخبار جدیدِ کارگاه تربیش  اطالعات

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

 

 

 

 

 

شرایط شرکت در 

 کارگاه
 

 

 تاریخ برگزاری
 

 

 مدرس
 

  

 عنوان کارگاه آموزشي  

 
 

 تخصص
مدرک 

 علمي

 نام و نا م

 خانوادگي

کارشناسی  فارغ التحصیل

روانشناسی و مشاوره به 

 باال

تیرماه  14و  13

1396 
 آرش رمضانی دکتري روانشناسی 

درمانگری کودکان  آموزش و تربیت

 قرباني آزار و اذیت جنسي

  " 
 11و  10

 1396 ماهمرداد
 آرش رمضانی دکتري روانشناسی

 تربیت جنسي کودک و نوجوان

 

" 
 ماهشهریور 9

1396 
 دکتري روانشناسی

پریسا    

 یاسمی نژاد

تشخیص و درمان اللي انتخابي در 

 (کودکان )موتیسم

 

" 
مهرماه  10

1396 
 دکتري روانشناسی

فریده ترابی 

 میالنی

مداخله زودهنگام در تحول کودکان 

 خردسال از تولد تا پنج سالگي

 

 

 انجمن روانشناسي ایران هایو سخنراني های آموزشيکارگاه -4
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 1396در سال ایران  شناسيانجمن روان آموزشي دوره های -2-4

 

 (دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختي رفتاری )همراه با کار عملي

  سوم دوره

 
 بهشتي شهید دانشگاه علمي هیئت عضو طهماسیان کارینه دکتر مدرس:

 ایران روانشناسي انجمن از معتبر نامه گواهي ارائه با

 (1396 آذر تا  شهریور : برگزاری زمان )

 باال به روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجویان :کنندگان شرکت شرایط

 ساعت 100 دوره: طول

 %10 ایران شناسیروان انجمن اعضاي به ( دوره سوم ماه و دوم ماه نام، ثبت هنگام قسط: سه طی ) تومان 2.500.000 : دوره هزینه

 است. تومان 800.0000 دوره نام ثبت براي اول قسط گرفت. خواهد تعلق تخفیف

 شناخت  ورزي، جرات و خشم مدیریت آموزش ، والدین مدیریت آموزش ،*تشخیصی هاي آزمون ،کودک شناسی آسیب دوره: دروس 

 با بالینی مصاحبه فنون خاص، رفتاري مشكالت در رفتاري شناختی تكنیكهاي کاربرد درمانی، قصه و درمانی بازي رفتاردرمانی، درمانی،

 یآگاه ذهن بر مبتنی درمانی شناخت زندگی، مهارتهاي آموزش کودک،

 اناري آسیه دکتر خانم تشخیصی: هاي آزمون مدرس *

 آذر آبان مهر شهریور

 آذر 1 چهارشنبه آبان 3چهارشنبه مهر 5 چهارشنبه شهریور 22چهارشنبه

 آذر 2 پنجشنبه آبان 4پنجشنبه مهر 6 پنجشنبه شهریور 23 پنجشنبه

 آبان 16شنبه سه مهر 19چهارشنبه ----

 

 آذر 3جمعه

 (12 تا 8 ساعت از روزه نیم )

 ---- آبان 17چهارشنبه مهر 20 پنجشنبه ----
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 رفتاری شناختي رویکرد با ازدواج از بعد و قبل های درمان درماني: زوج دوره

 

 بهشتي شهید دانشگاه علمي هیئت عضو صادقي السادات منصوره دکتر مدرس:

 ایران روانشناسي انجمن از گواهي ارائه با

  
 (1396 آذر تا شهریور : برگزاری زمان )

*********** 

 باال به مشاوره و روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجویان :کنندگان شرکت شرایط

 تساع 112  دوره: طول

 %10 ایران شناسیروان انجمن اعضاي به ( دوره سوم ماه و دوم ماه نام، ثبت هنگام قسط: سه طی ) تومان 2.500.000 : دوره هزینه

 است. تومان 800.000 دوره نام ثبت براي اول قسط گرفت. خواهد تعلق تخفیف

 دوره: دروس

                                              زوجین نیمرخ ترسیم و ها آزمون تفسیر با همراه ازدواج از پیش مشاوره     -1

                               ازدواج( از پس و پیش هاي )آموزش زوجین روابط سازي غنی براساس درمانی زوج     -2

                                                                                              رفتاري شناختی درمانی زوج     -3

 طالق( از پس و طالق حین در طالق، از پیش ) مرحله سه در طالق در شناختی روان مداخالت     -4

 زناشویی هاي خیانت درمان     -5

  
 شهریور 15 چهارشنبه

 شهریور 16 پنجشنبه

 شهریور 17 جمعه

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

 مهر 12 چهارشنبه

 مهر 13 پنجشنبه

 مهر 14 جمعه

 ازدواج( از پس و پیش هاي )آموزش زوجین روابط سازي غنی براساس درمانی زوج

 آبان10 چهارشنبه

 آبان11 پنجشنبه

 آبان12 جمعه

 رفتاري شناختی درمانی زوج

 آذر 9 پنجشنبه

 آذر 10 جمعه
  طالق( از پس و طالق حین در طالق، از پیش ) مرحله سه در طالق در شناختی روان مداخالت

 آذر 22 چهارشنبه

 آذر 23 پنجشنبه

 آذر 24 جمعه

 زناشویی هاي خیانت درمان

                                          
 شهید دانشگاه شعبه تجارت بانك 342060641 شماره به انجمن حساب به اول قسط واریز از پس قطعي نام ثبت برای لطفا

 فرمایید حاصل تماس 88785266 شماره با بهشتي

 اس الزامي کارگاه روز در فیش اصل ارائه : توجه
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 در گوگل اسکالرانجمن روانشناسي ایران مایه سازی نشریه بین المللي ن -1-5
 :باشد می مشاهده قابل ذیل ادرس در و گردید نمایه اسكالر گوگل در روانشناسی المللی بین نشریه ،گرامی همكاران زحمات  پیرو

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=695dNkgAAAAJ 
 
 

 خبری خوش به عالقمندان شرکت در کارگاه های آموزشي انجمن روانشناسي ایران -2-5

انجمن روانشناسی ایران طی نامه اي از کمیسیون انجمن هاي علمی ایران در خصوص نحوه صدور گواهی هاي کارگاه هاي آموزشی 

 هاي کارگاه هاي گواهی در این از بعد علمی، هاي انجمن کمیسیون محترم دبیر استعالم به عمل آورده است. بر اساس پاسخ دریافتی از 

 .ذکر خواهد شد« زارت علوم، تحقیقات و فنآوريو از مجوز داراي» عبارت انجمن، نام زیر ایران، روانشناسی انجمن آموزشی

 

 دیدار نوروزی انجمن روانشناسي ایران -3-5

برگزار شد. طی این مراسم جمعی از خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ در  1396فروردین ماه  31دیدار نوروزي در تاریخ 

 و پیوسته انجمن اعم از اساتید و دانشجویان حضور داشتند. اعضاي وابسته

، جناب "افسردگی: بیا حرف بزنیم"با شعار امسال سازمان جهانی بهداشت با عنوان متناسب با توجه به تقارن روز جهانی بهداشت    

و در خصوص افسردگی و آقاي دکتر طارمیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان سخنران مدع

 پیشگیري از آن سخنرانی کردند.

برگزار کرد که در این مراسم از برندگان آن تقدیر  انجمن روانشناسی ایران مسابقه اي را نیز با همین عنوان در قالب ارائه بروشور   

 به عمل آمد.

 برنامه اجراي موسیقی و برگزاري انتخابات شاخه دانشجویی نیز در ادامه برنامه دیدار نوروزي صورت گرفت.   

 

 

 مقاالت مجالت انجمن، صرفا برای اعضای انجمن قابل دانلود است -4-5
کنند که یكی از آنها،  پیدا میهایی  با توجه به تحت وب شدن عضویت در انجمن، هر کدام از اعضاي انجمن بعد از عضویت دسترسی

باشد. در نمایه هاي مختلف، چكیده مقاالت مجالت انجمن قابل دسترسی است و متن کامل  امكان 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 اینكه قبال و از طریق پست 

 .فرمایید

 شناسي ایرانهای انجمن رواناخبار و اطالعیه -5

 
 

 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=695dNkgAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=695dNkgAAAAJ
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 :قبل از اقدام به ثبت نام و عضویت در انجمن روانشناسی ایران خواهشمند است فایل هاي مدارک زیر را به صورت اسكن شده آماده کنید

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

 (کیلو بایت 100ارت ملی یا تصویر صفحه اول شناسنامه )اندازه کمتر از تصویر ک. 

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

 .(کیلو بایت 100کمتر از 

 گان دانشگاههاي خارج از کشورتصویر مدرک ارزشیابی شده از وزارت علوم براي دانش آموخت 

 .)آخرین نسخه( استفاده نمائید براي اینكه در فرآیند ثبت نام با مشكل روبه رو نشوید از مرورگر کروم

 .براي ثبت نام در انجمن و یا تجدید ثبت نام به صورت تحت وب، روي لینك زیر کلیك نمایید

http://www.iranpa.org/RegUser 
 

 عضوگیری انجمن روانشناسي ایران به صورت تحت وب انجام مي شود -5-5 
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   به ارسال مدارک به صورت پستی نیست.طریق وب اقدام نمایند و نیازي 

 شد.

از اعضاي فعلی انجمن، براي تكمیل و اصالح اطالعات عضویت خود و نیز از افراد عالقمند به عضویت، براي ارسال مدارک درخواست می 

انجمن روانشناسی ایران خواهشمند است فایل هاي مدارک زیر را به صورت اسكن شده قبل از اقدام به ثبت نام و عضویت در  شود که

 :آماده کنید

  jpg کیلو بایت ،فرمت عكس 100، اندازه عكس کمتر از 3*4عكس پرسنلی  .1

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

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

 (کیلو بایت 100کمتر از 

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

 دانشگاههاي خارج از کشورتصویر مدرک ارزشیابی شده از وزارت علوم براي دانش آموختگان  .5

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

 کانال انجمن روانشناسي ایران در تلگرام -6-5

و ترویج علم روانشناسی در  توسعهکانال انجمن روانشناسی ایران، به منظور اطالع رسانی اخبار، برنامه ها و اقدامات انجمن، و کمك به 

به این کانال بپیوندید و در صورت امكان آن را به اعضاي جامعه  joinو انتخاب آدرس زیر  ایران راه اندازي شده است. لطفا با کلیك روي

 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 شیوهشعبه ها و گروهشایان ذکر است انجمن روانشناسی ایران در نظر دارد در خصوص نحوه اطالع رسانی 

سانی رهاي اطالعاطالع رسانی نماید. تا زمانی که چنین کاري انجام نگرفته است الزم است شعبه ها و گروه هاي تخصصی صرفا از ظرفیت

http://www.iranpa.org/RegUser
http://www.iranpa.org/RegUser
http://telegram.me/iranpsyasso
http://telegram.me/iranpsyasso
http://www.iranpa.org/
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با نام و آرم  ،انال در فضای مجازیتشکیل هر گروه و کانجمن )سایت، خبرنامه و کانال( استفاده نمایند و به جز کانال اصلی انجمن،

 انجمن مجاز نیست.

 بازگشت به صفحه اول

 انجمن روان شناسي ایران علمي ـ ترویجيمجله  شناسي،فراخوان مقاله برای نشریه دانش روان -7-5

داننش علمنی و فننی پژوهشنگران بنا جامعنه،        اي علمی ن ترویجی است که به منظنور ارتبناط   مجله، «شناسيدانش روان» فصلنامهدو

شناسنی از دیندگاه   شناسی و تحلینل موضنوعات روان  هاي مختلف روانهاي عمده در زمینهسهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت

اي علمنی ینا   هن د و بررسی، گزارشق(، نResearch Papersشود. مقاالت پژوهشی )پژوهشگران، کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می

شناسان اثرگذار، ترجمه یك فصل شناسان اثرگذار، سرگذشت زندگی روان(، مصاحبه با روانTechnical Noteهاي تحقیقاتی )یادداشت

هاي اجتماعی )مثل رقابت در کنكور، رانندگی، شهرنشینی، تورم و ... (، متضمن مطالنب همسنو بنا اهنداف دو     کتاب و تحلیل علمی پدیده

برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهاي پیشنهادي در فرم فراخوان مقاله، براي چاپ در این نشنریه   ماهنامه و

 شود.پذیرفته می

 راهنمای نویسندگان

 به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوري و چاپ مقاالت خواهشمند است به نكات زیر توجه فرمائید:

 داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد. هیچ نشریه مقاله ارسال شده در 

   .مقاله ارسال شده همزمان به سایر مجالت فرستاده نشده باشد 

 نشانی میل نشریه به مقاله از طریق ای  danesheravan@gmail.com .ارسال شود 

  4مقاالت روي کاغذA  باشد. مقاالت فارسی با قلم 5/1حروف چینی شود. فواصل بین خطوط به صورت Bzar 12 تهیه شود. 

  نتایج و فهرست منابع(.     –خالصه  –اشكال  –)با در نظرگرفتن محل جداول  باشدصفحه چاپی  8حجم مقاله حداکثر 

  چكیده مقاله براي مقاالت فارسی با قلمBcompset  به صورت تك ستونی و فقط طی یك پاراگراف ارائه شود. 11نازک ، 

 (.11حتما اصل بوده و با کیفیت مطلوب باشد  )قلم میترا سیاه  اشكال، جداول و نمودارهاي مقاله 

 ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

: شامل عنوان، مشخصات نویسنده، نویسندگان )درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پسنتی محنل کنار، تلفنن و     صفحه اول مقاله

کلمنه   220کلمنه و حنداکثر    150کلمه( است. چكیده مقاله حنداقل   6تا 3کلیدي ) گانژوا، چكیده فارسی و (Email)پست الكترونیك 

 ها در یك پاراگراف باشد.  گیري و توصیهبوده و شامل مقدمه )زمینه(، روش تحقیق )در صورت وجود(، نتیجه

 ه باشد.  هاي مشخص شده در سایت نشریه همخوانی داشتبه بعد بر اساس نوع مقاله، بایستی با فرمت صفحه دوم

: توضیحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در مننابع ضنرورت نندارد، پنائین هنر صنفحه بنا        هاپانویس

 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 ینا مولفنان، سنال انتشنار و صنفحه      باشد، به گونه( APA) د به شیوه داخل پرانتز بایمقاله  ارجاعات در متن

 ذکننر شننود. شننایان ذکننر اسننت کننه ارجنناع بننه کارهنناي چنناپ شننده بننه همننان زبننان اصننلی )فارسننی یننا انگلیسننی( باشنند.              

 -Beck, 1990,pp. 27)8( یا )50، ص 1371به عنوان نمونه: )براهنی، 

 ، منابع، به ترتیب الفبائی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورد شود:  پایان مقالهدر 

کتاب: نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تكرار آن براي مولفان بعدي، سال چاپ )در داخل پرانتز(، عنوان کتناب بنا   

 قلم )ایتالیك(، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر . 

 :  نمونه فارسی
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 ، روان آزمائی، دانشگاه تهران  1(، آناستازي، 1371براهنی، نقی )

 نمونه انگلیسی:  

Beck, A., FREEMAN,A.,&Associates. (1990).cognitive therapyof personality disorder. New 

York:Guilford press 
مقاله: نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تكرار آن براي مولفان بعدي، سال چناپ )در داخنل پرانتنز(، عننوان مقالنه      

 )داخل گیومه(، عنوان مجله )با قلم ایتالیك(، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره  صفحات مقاله.  

 ون و مطالب استنتاج شنده از مننابع و ماخنذ، بنا حنروف ننازک و اسنتفاده از        نقل به مضم -مستقیم و غیر مستقیم  -ها نقل قول

هاي مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، بالفاصله در میان پرانتنز نوشنته   گذارينشانه

 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 شد.  پس از چاپ دوماهنامه، به تعداد نویسندگان مقاله، نشری 

 ، 021 -  88785266تلفن  4واحد  20نشانی پستی: تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، پالک 

 الكترونیك نشریه:  پستravan@gmail.comedanesh 

 بازگشت به صفحه اول

  ایران شناسيروانهای انجمن ها و نمایندگيشعبه -8-5
     

 آئین نامه تشکیل و فعالیت شعبه هاونمایندگي های انجمن روانشناسي ایران

 

 کلیات -فصل اول

و ارتقاء علم روان شناسی و رشته هاي مربوط و توسعه کمنی و کیفنی نیروهناي متخصنص و بهبنود       به منظور گسترش، پیشبرد، : 1ماده 

داینر   نماینندگی هنایی   و نامه شعبه هابخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه هاي مذکور، انجمن روانشناسی ایران طبق این آئین 

 .خواهد کرد

نامه مربنوط بنه   ها است )آیینمثال دانشگاه و موسساتی براي اشخاص حقوقی بطورشعبه و نمایندگی براي اشخاص حقیقی است .عض1-1

 شرایط عضو موسساتی در آینده نزدیك اعالم خواهد شد.(

 نفع مالی براي افراد نخواهد داشت. هاي انجمن روان شناسی ایران غیرانتفایی است وشعبه ها و نمایندگی1- 2

 شرط الزم می باشد. عضویت در انجمن روانشناسی ایران-3-1

 انجمن امكان واگذاري مكان براي شعب و نمایندگی ها را ندارد.-4-1

 شر ح وظایف

 این آیین نامه، شعبه یا نمایندگی اقدامات زیر را  به عمل خواهد آورد: 1: به منظور نیل به برنامه هاي مذکور در ماده 2ماده  

طح نمایندگی یا شعب بین محققان و متخصصانی که به نحوي بنا علنم روان شناسنی    ایجاد و تحكیم روابط علمی و تحقیقاتی در س -1-2

 ارتباط دارند.

همكاري با نهادهاي اجرائی، علمی، و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگري طرح ها وبرنامه هاي مربوط به امور آموزش و پنژوهش و   -2-2

 یا نمایندگی،   صنعت در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن در حوزه شعبه

 ترغیب و تشویق پژوهش گران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در حوزه شعبه یا نمایندگی. -3-2

mailto:danesheravan@gmail.comپست
mailto:danesheravan@gmail.com
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 .  5ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و کارگاه ها در حوزه شعبه یا نمایند -4-2

 تشكیل گردهمایی هاي علمی در سطح شعبه یا نمایندگی   -2- 5

 بروشورو نشریات علمی )در محدوده قوانین مصوبه کشور( انتشار کتب ، -6-2

 هاي شعب و نمایندگی ها وارسال به هیات مدیره انجمن هر سه ماه یكبار)آخر هر فصل(.تهیه گزارش از فعالیت-7-2

 اخذ شود. بایستی قبل از اقدام مجوز از هیات مدیره انجمن روان شناسی ایران 6 -2تا  2-2تبصره:در اجراي وظایف ماده هاي 

 

 نمایندگي و انواع  شعبه ها -فصل دوم

. در مورد حوزه فعالیت شعبه تقسیم بندي وزارت کشور معتبر است و حوزه 1و شعبه درجه  2شعبه بر دو نوع است: شعبه درجه : 3ماده 

همجنوار  بصنورت منطقنه اي اداره     اسنتان هناي   آیننده  و در فعالیت هر شعبه قلمرو یك استان است.)در هر استان یك تشكیل می شنود 

                                                   خواهد شد که دستورالعمل آن بعدا توسط هیات مدیره اعالم خواهد شد(شعبه داراي یك شوراي اجرائی خواهد بود.                                     

 تقاضاي هفت نفر از اعضاء  عضو پیوسته باشد بنا به  10در استان هایی که انجمن حداقل داراي  -1-3

 از طریق انتخابات و با نظارت نماینده هیات مدیره تشكیل خواهد شد.   2پیوسته و تصویب هیئت مدیره انجمن، شعبه درجه 

اعضاي حاضر در جلسه انتخابات شعبه براي مدت دو سال انتخاب منی   که توسط اکثریت 2تعداد اعضاء شوراي اجرائی شعبه درجه  -2-3

ه نفر خواهد بود که حداقل دو نفر از آنها باید داراي درجه دکتري باشند. اعضاء شوراي اجرائی از میان خود ینك نفنر را بنه عننوان     شود س

ن رئیس، یك نفر را به عنوان دبیر، و یك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند کرد. هر دو مرحله انتخابات باید به هیئت مندیره انجمن  

 و پس از تصویب هیئت مدیره انجمن رسمیت خواهد یافت.گزارش شود 

نفنر از اعضاءپیوسنته آن اسنتان و تصنویب      10عضو پیوسته باشد بنا به تقاضاي الاقنل   20در استان هایی که انجمن حداقل داراي  -3-3

 شد.از طریق انتخابات و با نظارت نماینده هیات مدیره تشكیل خواهد  1هیئت مدیره انجمن شعبه درجه 

پنج نفر است که توسط اکثریت اعضاي حاضر در جلسه انتخابات  شعبه بنراي مندت دو    1تعداد اعضاي شوراي اجرائی شعبه درجه  -4-3

اعضاي شوراي اجرائنی شنعبه از مینان خنود ینك نفنر را بنه         سال انتخاب می شوند و حداقل سه نفر آنان باید داراي درجه دکتري باشند.

ا به عنوان دبیر و یك نفر را به عنوان خزانه دار شعبه انتخاب می کنند. هنر دو مرحلنه انتخابنات پنس از تصنویب      عنوان رئیس، یك نفر ر

 هیئت مدیره انجمن رسمیت خواهد یافت.

رئیس شوراي اجرائی مسئولیت کلیه امور شعبه را در مقابل هیئت مدیره انجمن خواهد داشت و در غیاب رئیس، دبیر شنعبه عهنده    -5-3

 وظایف و مسئولیت هاي او خواهد بود. دار

 رئیس شوراي اجرایی، مسئول اجراي تصمیمات شوراي اجرائی خواهد بود. -6-3

تشكیل شود؛ نمایندگی هاي موجود در آن استان، وابسته به آن شعبه محسوب و اداره  2و 1در استان هایی که شعبه، اعم از درجه  -7-3

 .امور آنها با شعبه مربوط خواهد بود

 نمایندگي :-4ماده 

 با تصویب هیئت مدیره انجمن  تایید شعبه آن استان درخواست  و عضو پیوسته ساکن در شهر خاص و 3نمایندگی بنا به تقاضاي  -1-4

   .تأسیس می شود

 تبصره :در استان هاي که شعبه وجود ندارد درخواست نمایندگی مستقیما توسط هیات مدیره بررسی می شود.

نمایندگی بنا به پیشنهاد اکثریت درخواست کنندگان آن نمایندگی و تصویب شعبه استان مربوطه، یك نفر از اعضاء پیوسنته   در هر -2-4

ساکن در حوزه نمایندگی به عنوان مسوول و یك نفر به عنوان خزانه دار براي مدت یكسال بنه شنرط سنكونت در آن شنهر انتخناب منی       

 ت ها تا سه سال پی در پی بالمانع است.شوند. انتخاب مجدد افراد به این سم

 عضویت -فصل سوم

پس از تأیید هیئت مدیره رسمیت      عضویت در مورد اعضاء  وابسته وپیوسته، توسط شعبه یا نمایندگی انجام می شود ولی : 5ماده 

 یابد.می 
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و در این منوارد نینازي بنه تأییند هیئنت       ندگی استمه انجمن با شعبه و نمایپذیرش اعضاء وابسته و دانشجویی با رعایت آیین نا :6ماده 

 مدیره انجمن نیست.

 تبصره: چون انجمن شاخه دانشجویی نیز دارد اعضاي دانشجویی هر شعبه با شاخه دانشجویی انجمن هماهنگ شوند.

فنیش  –ا تمدید عضنویت  چنانچه عضو گیري یا تمدید عضویت در شعبه یا نمایندگی صورت بگیرد با ارسال مدارک)فرم عضویت ی-7ماده 

 و لیست اسامی آنها ، سرانه به آن شعبه یا نمایندگی  تعلق می گیرد. عكس( -آخرین مدرک تحصیلی –بانكی 

 ارکان شعب ونمایندگي -فصل چهارم

 ارکان اصلی شعبه هاو نمایندگی ها: 8ماده 

 بازرسالف: مجمع عمومی                ب: شوراي اجرائی                    ج: 

 

 الف: مجمع عمومي

 مجمع عمومی از گردهمایی اعضاي پیوسته به صورت عادي یا فوق العاده تشكیل می شود. :9ماده 

 ونمایندگی هاي داراي مجمع عمومی خواهند بود. 2و  1شعبه هاي درجه  -1-9

یك حاضرین اعضناء شنعبه یانماینندگی     مجمع عمومی عادي سالی یك بار تشكیل می شود و با حضور یا رأي کتبی نصف به عالوه -2-9

 انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.

در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله بیست تا سنی روز تشنكیل منی شنود و بنا هنر        -3-9

 معتبر است.تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء 

مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروري با دعوت شوراي اجرائی یا رئیس شوراي اجرائی یا بازرس، و ینا بنا تقاضناي کتبنی ینك       -4-9

 سوم اعضاء پیوسته تشكیل می شود.

منی باشند و    9-3و 9-2شرایط رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط مجمع عمنومی عنادي منذکور در بنندهاي      -5-9

 تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

 تبصره: دعوت براي تشكیل مجامع عمومی کتبی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل مجمع به اطالع اعضاء برسد.

 وظائف مجمع عمومی عادي:: 10ماده 

 س علی البدل.انتخاب اعضاء شوراي اجرائی و اعضاء علی البدل این شورا، بازرس و بازر 1-10

 تصویب خط مشی نمایندگی یا شعبه. 2-10

 بررسی و تصویب پیشنهاد هاي شوراي اجرائی و بازرس.3-10

 وظائف مجمع عمومی فوق العاده: :11ماده 

 پیشنهاد عزل شوراي اجرائی و بازرس. -1-11

 پیشنهاد انحالل شعبه یا نمایندگی. -2-11

 العاده نمایندگی و شعبه پس از تصویب هیئت مدیره انجمن رسمی خواهد شد. : تصمیمات مجمع عمومی عادي و فوق1تبصره 

 : مجامع عمومی نمایندگی، توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یك رئیس و یك دبیر ومنشی )ناظر( اداره می شوند.2تبصره 

 ناظر اداره می شوند. توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یك رئیس، یك دبیر، و یك 2و1: مجامع عمومی شعبه درجه 3تبصره 

 : اعضاء هیئت رئیسه با اعالم یا پذیرش نامزدي خود در مجمع، انتخاب می شوند.4تبصره

: اعضاء هیئت رئیسه مجمع عمومی نباید در آن زمان عضو شوراي اجرائی باشند. همچنین کسانی کنه منی خواهنند در انتخابنات     5تبصره

 انند عضو هیئت رئیسه مجمع باشند.شوراي اجرائی و بازرس، کاندیدا شوند نمی تو

 ب: شورای اجرائي

 مقررات مربوط به شوراي اجرائی به شرح زیر است: :12ماده
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مرکب از سه عضو اصلی و یك عضو علی البدل است که هر دو سال یك بار بنا رأي مخفنی از مینان     2شوراي اجرائی شعبه درجه  -1-12

 ت آنها در انجمن می گذرد انتخاب می شوند.اعضاء پیوسته شعبه که بیش از یكسال از عضوی

عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که هر دو سنال ینك بنار بنا رأي مخفنی از مینان        5مرکب از  1شوراي اجرائی شعبه درجه  -2-12

 اعضاء پیوسته شعبه که بیش از یكسال از عضویت آنها در انجمن می گذردانتخاب می شوند.

وراي اجرائی نمی توانند بیش از دو دوره متوالی )چهار سال متوالی( به عضویت شوراي اجرائنی انتخناب شنود    هیچ یك از اعضاء ش -3-12

 مگر در مواردي که ضرورت خاص آن به تصویب هیئت مدیره انجمن برسد.

ي اعضاء شنورا اقندام   شوراي اجرائی حداکثر تا یك ماه پس از انتخاب شدن تشكیل جلسه داده و با رأي کتبی به تعیین سمت ها -4-12

 خواهد کرد. در مورد رئیس شوراي اجرایی، مالک داشتن سابقه عضویت بیش از دوسال در انجمن الزامی است.

کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي رئیس شوراي اجرائی و خزانه دار همراه با مهر شعبه، و نامنه هناي رسنمی بنا امضناء       -5-12

 معتبر است. مهر هاي شعبه با نظر هیئت مدیره انجمن تهیه می شوند.رئیس شوراي اجرائی 

 جلسه شوراي اجرائی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضر معتبر است. -6-12

شنعبه ینا نماینندگی مربنوط      کلیه مصوبات شوراي اجرائی در دفتر صورتجلسات شوراي اجرائی ثبنت و پنس از امضناء اعضناء در     -7-12

 نگهداري می شود.

شرکت اعضاء شوراي اجرائی در جلسات ضروري است و غیبت هر یك از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره انجمنن،   -8-12

 در سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب، در حكم استعفاي عضو غایب خواهد بود.

فوت هر یك از اعضاء شوراي اجرائی، عضو علی البدل براي مندت باقیماننده دوره بنه جانشنینی وي      در صورت استعفا، برکناري یا -9-12

 تعیین خواهد شد.

 شرکت بازرس در جلسات شوراي اجرائی بدون داشتن حق رأي مجاز است. -10-12

مجمع عمنومی و انتخناب شنوراي    شوراي اجرائی مكلف است ظرف حداقل سه ماه پیش از پایان تصدي خود نسبت به فراخوانی  -11-12

 اجرائی جدید اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی براي بررسی به هیئت مدیره انجمن ارسال نماید.

 تبصره: شوراي اجرائی پیشین تا تأیید شوراي اجرائی جدید از سوي هیئت مدیره، مسئولیت امور شعبه را بر عهده خواهد داشت.

 وظایف شوراي اجرائی شعبه به شرح زیر است:: 13ماده 

 اداره امور جاري شعبه طبق آیین نامه تشكیل و فعالیت نمایندگی ها و شعبه ها -1-13

 تشكیل گروه هاي علمی شعبه و نظارت بر فعالیت آنها -2-13

 حفظ و نگهداري اموال منقول و غیر منقول شعبه -3-13

 امه مالی براي طرح در مجمع عمومی شعبهتهیه گزارش سالیانه و ترازن -4-13

 انتخاب و معرفی نمایندگان شعبه براي شرکت در مجامع علمی داخلی -5-13

 اجراي طرح ها و برنامه هاي علمی در چهارچوب وظائف شعبه -6-13

 جلب هدایا و کمك هاي مالی -7-13

 انجمن روان شناسیارسال گزارش هاي مالی و گزارش هاي الزم دیگر به هیئت مدیره  -8-13

 ج: بازرس

مجمع عمومی عادي شعبه یك نفر را به عنوان بازرس اصلی و یك نفر را به عننوان بنازرس  علنی البندل بنراي مندت دو سنال        : 14ماده 

 انتخاب می کند.

 تبصره: انتخاب مجدد بازرس و بازرس علی البدل بالمانع است.

 وظائف بازرس به شرح زیر است: :15ماده 

 رسی اسناد و دفاتر مالی شعبه و تهیه گزارش براي مجمع عمومی شعبهبر -1-15

 بررسی گزارش ساالنه شوراي اجرائی و تهیه گزارش از عملكرد شعبه براي اطالع مجمع عمومی شعبه -2-15
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 ا و شعبه هاگزارش هرگونه تخلف شوراي اجرائی از مفاد اساسنامه انجمن و مفادآیین نامه تشكیل و فعالیت نمایندگی ه -3-15

تبصره: کلی اسناد و مدارک شعبه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوي شوراي اجرائی شعبه بنراي بررسنی   

 در دسترس بازرس قرار گیرد.

اعالم و هیات مدیره پنس   بازرس انجمن نظارت بر عملكرد شعبه ها را دارد در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به هیات مدیره-4-15

 از بررسی حق تصمیم گیري مجدد یا انحالل آن شعبه را خواهد داشت.

 

 فصل پنجم: گروه های علمي شعبه

شعبه می تواند گروه ها و کمیته هاي زیر را تشكیل دهد که بر اساس آئین نامه هاي مصوب هیئت مدیره انجمن به فعالیت منی  : 16ماده 

 پردازند:

 )روانشناسی بالینی.روانشناسی مشاوره.روانشناسی ورزش و..........( یگروه هاي تخصص (1

 کمیته آموزشی و پژوهشی (2

 کمیته انتشارات (3

 کمیته آمار و اطالعات (4

 کمیته پذیرش و روابط عمومی (5

 کمیته گردهمایی هاي علمی (6

 کمیته مالی (7

 هر کدام از گروههاي تخصصی وکمیته ها گزارش فعالیت هاي خود را هر سه ماه یكبار  -1-16

 )آخر هر فصل(   هاي تخصصی ومسوولین کمیته هاي انجمن ارسال نمایند. ابتدا به شعبه و بعد به مسوولین گروه

 

 فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه

 منابع مالی نمایندگی و شعب عبارتند از:: 17ماده 

 بخشی از حق عضویت اعضاء نمایندگی یا شعبه مربوط -1-17

 بخشی از درآمد هاي ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی ، مشاوره اي وکارگاهی -2-17

 بخشی از هدایا و کمك هاي دریافتی -3-17

ي اجراینی و بنا مهنر شنعبه آن     :تمامی شعب می بایست در استان خود حسابی باز کنند با حق امضنا دو نفنر از اعضنا شنورا    1تبصره 

 استان.)مهربا نظروتائید انجمن روانشناسی ایران تهیه می شود.(

: تمام دریافتی هاي نمایندگی ها و شعبه ها در زمینه حق عضویت مستقیماً به حساب انجمن روان شناسی اینران وارینز منی    2تبصره

 شوند.

درصد وجوه دریافتی در زمینه حنق عضنویت    55،  50،  45به ترتیب ،  1و شعبه درجه  2: در مورد نمایندگی ، شعبه درجه 3تبصره

در پایان هر ماه به عنوان تنخواه گردان به آن نمایندگی یا به حساب شعبه واریز خواهد شد.درصند هناي فنوق بننابر تصنمیم هینات       

 مدیره در موارد ضروري می تواند تغییر کند.

ا باید الاقل دو ماه قبل از تشكیل مجمع عمومی انجمن به هیئت مدیره انجمنن تحوینل   : گزارش مالی نمایندگی ها و شعبه ه4تبصره

 شود.

در آمد ها و هزینه هاي نمایندگی و شعبه در دفاتر مالی ثبت می شود. نمایندگی ها حسب مورد و شنعبه پنس از تصنویب    : 18ماده 

 هزینه ها به هیئت مدیره انجمن است.گزارش مالی در مجمع عمومی شعبه مكلف به ارسال شرح درآمد ها و 

که به نام نمایندگی یا شعبه نزد بانك هاي ملی در حنوزه افتتناح شنده     شعبه یا نمایندگی در حساب مخصوص کلیه وجوه :19ماده 

 است واریز و نگهداري می شود.
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 ي می شود.کلیه مدارک و پرونده هاي مالی و غیر مالی در دفتر شعبه  یا نمایندگی نگهدار :20ماده 

نمایندگی یا شعبه و نیز اعضاء آنها با نام شعبه یا نمایندگی انجمن، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی بنه گنروه هنا و احنزاب      :21ماده 

 سیاسی را ندارند.

منتقل  در صورت انحالل نمایندگی یا شعبه کلیه دارائی هاي منقول و غیر منقول نمایندگی یا شعبه حسب مورد به انجمن: 22ماده 

 خواهد شد و در اختیار هیئت مدیره قرار خواهد گرفت.

تصمیم گیري در خصوص مواردي که در این آئین نامه پیش بینی نشنده اسنت و ینا حالنت اسنتثنایی دارد در صنالحیت         :23ماده 

 هیات مدیره انجمن روان شناسی ایران است.

جذب عضو جدید نمایند ویا در صورت تمدید عضویت اعضناي سنابق بنا     :در صورتی که نمایندگی ها ویا شعب راسااقدام  به24ماده 

 به آنها تعلق خواهد گرفت. %5ارسال مدارک مثبته امور فوق،سرانه 

هیئت مدیره انجمنن روان شناسنی   14-6-1391تبصره در جلسه مورخ16این آئین نامه در شش فصل، بیست وپنج ماده و  :25ماده 

 مورد بازنگري قرار گرفت. 95دیماه  29ه مورخ ایران به تصویب رسید و در جلس

 

 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 آذربایجان شرقي
شناسی و علوم دانشگاه تبریز، دانشكده روان

 303تربیتی، طبقه سوم، اتاق 
psychology.tabriz@gmail.com 09142586778 

 اصفهان

،میدان آزادي )دروازه شیراز( ، اصفهان 

دانشگاه اصفهان ، دانشكده علوم تربیتی و 

روانشناسی ، گروه روانشناسی، دفتر دکتر 

 ابوالقاسم نوري

iranpa.isfahan@gmail.com 03136683107 

 کرمانشاه

 

 

 

بهمن،  22بلوار شهید بهشتی، سه راه 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، انتهاي باغ نی

تحقیقات کرمانشاه، ساختمان علوم و 

 دبیرخانه، طبقه سوم

anjomanravanshenasi2013@gmail.com 

8214232 

8225771 

8255582 

 215داخلی 

 گیالن
گیالن، رشت، گلسار، بلوار گیالن، دانشگاه 

فرهنگیان، پردیس بنت الهدي صدر گیالن 

  41666 -16711کدپستی:
gilanpa.br@gmail.com 33780170-013  

 ipa.mazandaran@gmail.com 01135302601  مازندران

 خوزستان
اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران 

 06133330014-16  روانشناسیاهواز، دانشكده علوم تربیتی و 

 
 

 بازگشت به صفحه اول
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 6139شناسي ایران شعبه اصفهان در سال گزارش عملکرد انجمن روان 

o تاالر  1/1396/ 30شعبه استان اصفهان و دیدار نوروزي اعضاء در تاریخ  -برگزاري مجمع عمومی انجمن روان شناسی ایران ،

 دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی. فارابی

o توسط جناب آقاي دکتر سید عباس شفتی. "تغییرات در طبیعت و نسبت آن با تغییرات در انسان"برگزاري سخنرانی با عنوان 

o نوبت دوم(. -استان اصفهان)دوره سوم -برگزاري انتخابات شوراي اجرایی انجمن روانشناسی ایران 

o ه هاي آموزشی. برنامه ریزي کارگاه ها و دور 

 

 1396شعبه استان اصفهان در سال  -گزارش مجمع عمومي انجمن روان شناسي ایران

 ، مكان: تاالر فارابی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی 1/1396/ 30زمان: روز شنبه 

شعبه استان اصفهان با حضور تعدادي از اعضاي وابسته، پیوسته دکتري  -دیدار نوروزي و جلسه مجمع عمومی انجمن روانشناسی ایران   

آغاز گردید. در ابتداي جلسه تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید صورت گرفت و در ادامه سرود ملی اجرا شد. خیرمقدم  15و ارشد در ساعت 

لسه توسط جناب آقاي دکتر نوري انجام شد و در ادامه جناب آقاي دکتر سید عباس شفتی سخنرانی خود را تحت به حاضرین در ج

ایراد فرمودند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. همچنین گزارشی از  "تغییرات در طبیعت و نسبت آن با تغییرات در انسان"عنوان

ارائه گردید و جناب آقاي دکتر محمدطاهر نشاط دوست نیز نكاتی را بیان فرمودند. در برگزاري کارگاه ها و سخنرانی هاي انجام شده  

نفر از حاضرین در جلسه کتاب  5خاتمه جلسه به سواالت  حاضرین پاسخ داده شد و پذیرایی انجام شد. ضمناً به قید قرعه به تعداد 

از مولفین  "اختالل کمبود توجه فزون کنشی"به کلیه حاضرین کتاب از محمد باقر الفت، اهداء گردید و  "دیوان الفت"نفیسی با عنوان

دکتر راضیه طبائیان )اهداء کننده کتاب(، دکتر شعله امیري و دکتر مهرداد کالنتري اهداء گردید. الزم به ذکر است که به علت به حد 

 با ذکر صلوات خاتمه یافت.  13لسه در ساعت نصاب نرسیدن اعضاء پیوسته انجمن برگزاري انتخابات به جلسه آتی موکول گردید. ج
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 استان اصفهان -صورتجلسه مربوط به برگزاری انتخابات شورای اجرایي انجمن روانشناسي ایران

 نوبت دوم( -)دوره سوم  

حضور هیئت ناظر و با  20/2/96شعبه استان اصفهان در تاریخ  -جلسه مربوط به برگزاري انتخابات نوبت دوم انجمن روانشناسی ایران

اعضاي پیوسته انجمن برگزار گردید. طبق مقررات تصویب شده انجمن، ابتدا فهرست اسامی داوطلبان شوراي اجرایی مشخص و به اطالع 

 نفر با راي گیري محرمانه انتخاب شوند. پس از اتمام 5نفر عضو پیوسته داوطلب، مقرر شد تعداد  11اعضاي انجمن رسانیده شد. از میان 

 زمان راي گیري، آراء اخذ شده در حضور هیئت نظارت شمارش شد و افراد واجد شرایط به ترتیب ذیل انتخاب شدند:

 دکتر ابوالقاسم نوري        -1

            لیال اسماعیلی    -2

     محمدرضا مصاحبی    -3

       کبري کنعانی         -4

        امیر قمرانی          -5

          فرزانه دباشی      -6

             سیما عندلیب  -7

          مریم حر           -8

         آیدا مرادي نیا     -9

           مانا چم زاده     -10

            فرید عالمه     -11

 

 هستی رسولیان -3دکتر ماهگل توکلی          -2دکتر مریم اسماعیلی         -1اسامی هیئت نظارت :
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 شناسي ایران شعبه کرمانشاه گزارش عملکرد انجمن روان 

 
امروزه از مهمترین شاخص هاي کیفیت زندگی در جوامع مختلف داشتن خانواده سالم است .خانواده به  عنوان اساسی ترین رکن از 

ه ارکان اصلی هرجامعه به شمار می رود. بنابراین پرداختن به آن و  گردآوري یافته هاي علمی و بومی بسیار ضروري می نماید ب

عبارت صحیح تر جامعه سالم در گرو داشتن خانواده سالم تفسیر می گردد. بر اساس چنین باوري مرکز تحقیقات تازه هاي 

روانشناختی کاربردي با همكاري جمعی از مراکز علمی از جمله انجمن روان شناسی ایران ، انجمن کودکان استثنایی ، انجمن روان 

ناختی و موسئسه روان شناسی و علوم تربیتی .... کنگره سراسري روانشناسی خانواده را در مورخ شناسی خانواده ، پژوهشكده علوم ش

مقاله به دبیر خانه  600در دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرمانشاه به شكل با شكوهی برگزار نمود. بیش از  1396چهارم خرداد ماه سال 

مقاله منتخب در سه پنل آسیب هاي خانواده ، آسیب هاي نوظهور خانواده و  60مقاله پذیرفته شد.  300کنگره ارسال شد نزدیك به 

استحكام خانواده ارایه شد. بدین وسیله از تمامی پژوهشگران و شیفتگان علم که نتایج پژوهش هاي خویش را ارائه و به بوته نقد 

 گذاشتند تا بانگ این قافله را به گوش مشتاقان  برسانند سپاسگزارام. 

 یوان کاکابرایی دبیر کنگره و رئیس مرکز تحقیقات تازه هاي روانشناختی کاربرديدکتر ک

 

 در حاشیه کنگره سراسری روانشناسي خانواده صورت گرفت

 رونمایي از دستگاه هوشمند سنجش روانشناختي تنبلي اجتماعي کودکان استثنایي

در حاشیه کنگره سراسري روانشناسی خانواده از دستگاه هوشمند سنجش روانشناختی تنبلی اجتماعی کودکان استثنایی ساخته شده   

دکتر نورعلی  -3  دکتر کیوان کاکابرایی عضو هیات علمی گروه روانشناسی واحد کرمانشاه و -2کتر سهند گراوند ، -1توسط آقایان 

اه عالمه طباطبایی تهران که ثبت اختراع شد ه است توسط دکتر غالمعلی افروز چهره ماندگار روانشناسی فرخی عضو هیات علمی دانشگ

 ایران رونمایی شد.
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پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمي در پنجمین جشنواره فرهیختگان 83تقدیر از     

همزمان با سی و پنجمین سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی، با حضور  1396در پنجمین جشنواره فرهیختگان مورخه دوم خرداد    

دکتر والیتی رئیس هیات موسس و هیات امناي دانشگاه آزاد اسالمی و دکتر نوریان سرپرست این دانشگاه برگزار شد، از  پژوهشگر برتر 

  .تقدیر به عمل آمد اي  دکتر کیوان کاکابرایی عضو گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه حوزه علوم انسانی آق

  

 

 مازندرانشناسي ایران شعبه گزارش عملکرد انجمن روان 

اعضاي هیات  شد و برگزار 11/8/95 ایران در تاریخ زندران با نظارت انجمن روانشناسیماایران شعبه انجمن روانشناسی  انتخابات

 .انجمن به شرح ذیل انتخاب گردیدند مدیره

 دکتر حبیب اهلل نادري 

 سهیال هاشمی  ردکت      

 دکتر فرشته با عزت 

 فاطمه مومنی 
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 دکتر مجید غفاري 

 بازرس

 حامد سرهنگ پور  

 

سه را بشرح ئیانجمن اعضاي هیات ربادي رئیس آبا حضور در دفتر انجمن و با حضور خانم دکتردولت  95دي  29این اعضا در تاریخ 

 .ذیل انتخاب نمودند

 دکتر حبیب اهلل نادري رئیس انجمن روانشناسی مازندران
h.naderi@umz.ac.ir 

 دکتر سهیال هاشمی دبیر  انجمن روانشناسی مازندران

soheilahashemi@yahoo.com 

 فاطمه مومنی دانشجوي دکتري روانشناسی تربیتی خزانه دار انجمن

Fatemehmomeni20@gmail.com 

انجمن به شرح ذیل اعالم  96را  براي دو سال اتی تدوین که برنامه پائیز اعضاي هیات رئیسه با برگزاري جلسات برنامه هاي انجمن 

 .گرددمی

 کارگاه 3هاي روانشناسی  حداقل برگزاري کارگاه

 روانشناسی در دانشگاه مازندران ملی همایش

 تشكیل اردوي علمی براي دانشجویان

 پیگیري اخذ مجوز نشریه علمی و پژوهشی روانشناسی

 جمن در بین فارغ التحصیالن روانشناسیعضوگیري براي ان

هاي که در سطح استان برگزار شد و با الزم بذکر است که انجمن در اولین برنامه کاري در همایشی تحت عنوان اعتیاد و لغزش

 . استقبال فراوان دانشجویان روبرو شد همكاري داشته و جناب افاي دکتر نادري رئیس انجمن سخنران اصلی همایش بوده است

 

 1396بهار شناسي ایران در سه ماهه ی تخصصي انجمن روانهاگروههای گزارش فعالیت -9-5

 دکتر الدن فتي  

 شناسي ایرانهای تخصصي انجمن روانمسئول گروه  

     96سال  بهارهاي ارسال شده به هیأت مدیره انجمن، در سه ماهه شناسی ایران، بر اساس گزارشهاي تخصصی انجمن روانگروه

 اند:  هاي زیر را اجرا کردهبرنامه

ارایه        96 سالها در ها و وضعیت این گروهاي از فعالیتها، خالصههاي پرثمر مسئوالن و اعضاي این گروهبا سپاس فراوان از تالش 

 گردد: می

 

 شناسي ورزشتخصصي روان گروه 

 گردد:شرح ذیل تقدیم میشناسی ایران بهورزشی انجمن روانشناسی گروه تخصصی روان 96گزارش سه ماهه بهار سال 

رو از قبینل مسنابقات   هاي مختلف در اعنزام بنه مسنابقات مهنم پنیش     سازي روانی تیمهاي مختلف جهت آمادهطبق درخواست فدراسیون

شنناختی  ري در ارائا خندمات روان شناسی ورزش انجمن فعالیت بیشتقهرمانی جهان، آسیایی و...  قرار شد در سال جدید کمیسیون روان

mailto:h.naderi@umz.ac.ir
mailto:h.naderi@umz.ac.ir
mailto:soheilahashemi@yahoo.com
mailto:soheilahashemi@yahoo.com
mailto:Fatemehmomeni20@gmail.com
mailto:Fatemehmomeni20@gmail.com


139513951395پاییز پاییز پاییز شناسی ایران: شناسی ایران: شناسی ایران: نننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و هفتمین سی و هفتمین سی و هفتمین     
 

31 

 

 139613961396تابستان تابستان تابستان شناسی ایران: شناسی ایران: شناسی ایران: نننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواسی و نهمین سی و نهمین سی و نهمین 

هایی که داشته برخنی از اعضناي کمیسنیون    هاي ملی داشته باشد. در چارچوب همین سیاست این کمیسیون موفق شده با فعالیتبه تیم

 کار نماید:هاي ذهنی از قرار زیر مشغول بهشناس و مربی مهارتعنوان روانهاي ملی بهشناسی ورزشی را در تیمروان

o یل کمیته روانشناسی در فدراسیون قایقرانی با ریاست دکتر خسنرو حمنزه و همكناري آقاینان مجتبنی تناج، منیالد        تشك

 ها پریسا راکعی و سارا شعبانی اسماعیلی و خانم

o جناب آقاي دکتر محمد کاظم واعظ موسوي، تیم ملی والیبال نوجوانان به همراه آقاي ایمان صحراییان 

o ي تیم ملی کاراته و تنیس روي میز بانوانسرکار خانم الهام محمود 

o سرکار خانم مژگان کرد تیم ملی والیبال بانوان 

o جناب آقاي محسن پروازي تیم ملی تنیس روي میز آقایان 

o جناب آقاي علی حجتی تیم ملی کاراته 

o سواري سرعتجناب آقاي غفار تشكري شاد تیم ملی دوچرخه 

o  نورديو جوانان سنگجناب آقاي محمد خزایی تیم ملی نوجوانان 

 

  اخبار شورای اجرایي شاخه دانشجویي انجمن روانشناسي ایران -10-5

 ،در سالن حافظ خانه اندیشمندان تشكیل شد و خانم شهناز گیلی به عنوان رئیس 31/1/96جلسه انتخابات شاخه دانشجویی در تاریخ 

خانم لیدا چشمه کبودي به عنوان دبیر و خانم زهرا هوشیاري به عنوان بازرس در شوراي  ،آقاي سهیل جعفرصالحی به عنوان نائب رئیس

یین مسئولین کمیته ها برگزار و در أاجرایی شاخه دانشجویی انجمن روان شناسی ایران انتخاب شدند. همچنین انتخابات داخلی جهت ت

یاري مسئول کمیته پژوهش، خانم صدیقه گوزل مسئول کمیته نهایت آقاي سهیل جعفرصالحی مسئول کمیته آموزش، خانم زهرا هوش

هاي شاخه دانشجویی و خانم شهناز گیلی مسئول گروه پذیرش و روابط عمومی و خانم فرشته نیساري مسئول هماهنگی همایش و کنگره

 هاي علمی تخصصی دانشجویی انتخاب شدند.

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 
 

 کارگروه روانشناسي شورای تحول از تدوین برنامه رشته های روانشناسي خبر داد -1-6

رئیس کارگروه روانشناسی شوراي تحول آخرین وضعیت رشته هایی که در این کارگروه ایجاد شده است را تشریح کرد. علی فتحی 

آخرین وضعیت رشته هایی که در کارگروه روانشناسی شوراي تحول و ارتقاء علوم انسانی تصویب شده و یا اینكه  آشتیانی با اشاره به

از ادغام تمام گرایش هاي روانشناسی و مشاوره  93مراحل نهایی را طی می کند گفت: رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی سال 

شد. وي ادامه داد: بعد از ایجاد و ابالغ رشته کارشناسی روانشناسی، کارشناسی ارشد  ایجاد شده و بعد از تصویب به دانشگاه ها ابالغ

روانشناسی دین، کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی، دکتري تخصصی روانشناسی صنعتی سازمانی و دکتري تخصصی خانواده 

انشناسی شوراي تحول و ارتقاء علوم انسانی افزود: چند و سالمت جنسی تصویب شده و براي اجرا ابالغ شده است. رئیس کارگروه رو

برنامه نیز در حال طی کردن مراحل نهایی در شوراي تحول و ارتقاء علوم انسانی است که می توان به کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، 

، کارشناسی ارشد روانشناسی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

تربیتی، و دکتري تخصصی روانشناسی تربیتی اشاره کرد. فتحی خاطرنشان کرد: برنامه هاي کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان با 

نیز نیازهاي ویژه، دکتري روانشناسی کودکان با نیازهاي ویژه، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و دکتري تخصصی روانشناسی بالینی 

  درصدي داشته و در حال نهایی شدن هستند. 80از جمله برنامه هایی هستند که پیشرفت 

 شناسيی روانهای خبری حرفهاخبار و گزارش -6
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 طب تسکیني در ایران/ نقش پررنگ روانشناس در مراحل درمان -2-6

رئیس بخش طب تسكینی بیمارستان فیروزگر گفت: در طرح طب تسكینی، بیمارانی که از لحاظ مالی، دارویی، روحی و معنوي به 

 شوند.رسند، حمایت و مراقبت میبست میبن

رضا مالیري رئیس بخش طب تسكینی بیمارستان فیروزگر ، گفت: طب تسكینی به معناي درمان همه جانبه بیماران سرطانی است.    

ن در سیر توااین طب به دنبال تسكین عالئم جسمی و روحی بیمار است و با ایجاد رضایتمندي و آرامش در فرد و همراهان، می

 هاي دیگر از جمله عمل جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی بهبود ایجاد کرد.درمان

هاست و باید به نقش طب تسكینی او افزود: به حداقل رساندن فشار جسمی و روحی از اهداف ایجاد بخش طب تسكینی در بیمارستان   

ن توجه کرد. استفاده از این روش کاهش فشار روحی همراهان بیمار و جهت پذیرش تشخیص سرطان، درمان و روند بهبود بیماري سرطا

 ها ضروري است.اندازي این بخش در بیمارستانپرسنل بیمارستان را به همراه دارد و راه

مالیري گفت: بر خالف باور عموم، طب تسكینی، روش هومیوپاتی، انرژي درمانی و طب سنتی نیست. ضمنا مددکاري اجتماعی و    

 هاي مهم طب تسكینی است.ارشناسان روانشناسی و معنوي رکنک

سال گذشته در اصفهان راه  6-7رئیس بخش طب تسكینی بیمارستان فیروزگر اضافه کرد: براي اولین بار در ایران طب تسكینی در    

. در این طرح روانشناسان و گذردسال از راه اندازي آن می 2اندازي شد. بخش طب تسكینی بیمارستان فیروزگر نیز نزدیك به 

 کارشناسان معنوي در طول درمان حامی بیماران هستند.

هاي خانوادگی با صحبت و هم اندیشی براي رفع نیازها و مشكالت خانواده بیمار اهمیت خاصی دارد و استفاده او افزود: انجام درمان   

 تسكینی است. صحیح و به موقع داروهاي مسكن از ضعیف تا قوي نیز جزو اصول طب

مالیري اضافه کرد: توجه به پرسنل بیمارستانی براي کاهش و به حداقل رساندن فشار روحی نیز از دیگر وظایف طب تسكینی است    

 شود، پرسنل بیمارستانی فشار روحی سنگینی را تجربه می کنند.چراکه وقتی بیمار پس از یك تا دو سال درمان، فوت می

 شوند.رسند، حمایت و مراقبت میبست میتسكینی بیمارانی که از لحاظ مالی، دارویی، روحی و معنوي به بناو افزود: در طرح طب 

 ها، آنكولوژیست، پزشك عمومی،مالیري اضافه کرد: در طب تسكینی یك تیم متخصص که شامل فوق تخصص سرطان، رادیوتراپیست

 کنند.مالی و روحی تقویت می روانشناس و روحانی حضور دارند و بیماران را از لحاظ

شود و به هیچ هاي این طرح توسط خیریه و بخش خصوصی تامین میرئیس بخش طب تسكینی بیمارستان فیروزگر گفت: تمام هزینه   

 کنیم. اما هم اکنون این بخش زیر نظر دانشگاه و بیمارستان قرار گرفته است.اي از طرف بخش دولتی دریافت نمیوجه کمك هزینه

او گفت: شرط پذیرش بیماران این است که از طرف پزشك معالج معرفی شوند و معموال بیمارانی که یا از لحاظ مالی مشكل دارند و یا از 

 گیرند.دهند و فقط نیاز به مراقبت دارند در این طرح قرار میاند و یا به شیمی درمانی جواب نمیبست رسیدهنظر روحی به بن

شوند و کاري شود که به قول معروف جواب میتعدادي از بیماران سرطانی هستند که بیماري آنها به حدي پیشرفته میمالیري افزود:    

فهمانند که سپري کردن مابقی عمر توان براي آنها انجام داد. روانشناس و مددکار با صحبت با این بیماران و خانواده آنها به آنها مینمی

 هتر است.بیمار در منزل براي او ب

 100یابد هاي آنها کاهش میها بدانند که با این طرح بسیاري از هزینهرئیس بخش طب تسكینی بیمارستان فیروزگر افزود: اگر بیمه   

 هاي دولت به دنبال این طرح خواهند آمد.ها و بیمارستاندرصد بیمه

 
 

 بازگشت به صفحه اول
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 روز جهاني روان شناسي و مسوولیت های اجتماعي -1-7

 عضو شاخه دانشجویی انجمن روان شناسی ایران -زهرا هوشیاري

 

آوریل برابر نهم اردیبهشت به نام روز روان شناس درج شده است، که در اغلب جوامعی که به مرتبه اي از خودآگاهی  28در تقویم جهانی 

این روز پاس داشته می شود.هرچند در ایران هنوز شوراي فرهنگ آن را وارد تقویم رسمی نكرده است با این حال اجتماعی رسیده اند 

امسال روز روان شناس متفاوت از سالهاي گذشته نمود یافت، و عالوه بر بزرگداشت این روز توسط روان شناسان، تبریك هاي زیادي از 

 سمی به روان شناسان هدیه گردید.به طور رسمی و غیررروان شناسان سمت غیر

 پاسداشت عملی این روز و استقبال اجتماعی از آن چه معنایی می توان داشته باشد؟

بی تردید جامعه، روان شناسی را فرا می خواند، جامعه همواره به روان شناس نیاز داشته، اما روزگاري بود که غیرمستقیم و با دردهاي   

کرده و به طور ضمنی روان شناسی را به کمك می طلبید اما امروز به طور آشكار و با آغوشی باز. روان  برون ریزي شده، خفته، کهنه

شناسی اگر نگویم تنها راه ممكن اما بی تردید بهترین راه براي پاسخ به هیجانهاي مثبت و پرامید، هیجانهاي منفی و خشونت هاي 

نان، جهت دهی به عاطفه هاي سرگردان، مهار تربیتی افسارهاي گسیختا اخالق و ... نوظهور، بی انگیزگی ها و بیم هاي بی انتهاي جوا

براي دردهاي امروز جامعه اي است که به طرق مختلف فریاد می زند، به من توجه کنید، نیازهاي مرا پاسخ گویید و براي سالمتم چاره 

 اي اندیشه کنید.

روان شناس مراجعه کرده اند، اما حتما زمانهایی بوده که دوست داشته اند به یك روان توانم بگویم همه مردم حداقل یكبار به نمی   

شناس مراجعه کنند، حتی آنهایی که با خشم به روان شناسی می نگرند چنین هستند، البته که آنها از همه به روان شناسی نیازمندترند. 

دم ها در این اتاق چیزهایی بیان می کنند که خودشان نیز اولین بار است اتاق روان شناس پس از آغوش مادر، امن ترین نقطا دنیاست، آ

اتاق روان شناس گاهی آخرین جایی است که یك فرد براي اخذ یك تصمیم بزرگ انتخاب می کند. پس براي  از راز خود باخبر می شوند.

ل نیست نامگذاري یك روز به نام روز روان شناس. پس بی دلی ورت باید آماده تر از همیشه بود.گفتن حرف اول یا حرف آخر در هر ص

نامگذاري یك روز در تقویم رسمی به نام روان شناس عالوه بر اشاره به جایگاه روان شناسی در حل مسائل موجود و مسائل پیش رو، 

وز پویاتر از همیشه، کاربردي بیش از هرچیز دیگر، نشان دهندۀ مسوولیتی است که به روان شناسان واگذار گردیده است. روان شناسی امر

 تر از هر زمان، و سرنوشت سازتر از هر روز دیگري است. 

هاي نوظهور فردي، خانوادگی، جامعا ما ایران، با وجود مطالبات تربیتی، عاطفی، اخالقی، هیجانی، ارزشی، معنایی، با وجود آسیب   

موزشی و مداخله اي براي رفع موثر این مطالبات است. ما نیازمند اجتماعی و سیستمی نیازمند تعریف پروژه هاي جدید پژوهشی، آ

رویكردي مساله محور هستیم، قطعاً چنین مسائلی نیازمند پاسخ هاي جامعه تخصصی روان شناسان است، امید که ما بتوانیم در سالهاي 

جشن زمانی مفهوم می یابد که جامعه را چندگام به بعد نه تنها روز روان شناس را پاس بداریم، بلكه بتوانیم این روز را جشن گرفته و 

 شادکامی و سالمتی نزدیك تر کرده باشیم، با آرزي موفقیت براي جامعه فرهیخته روان شناسی کشور.

 

 

 

 

 

 

 هایادداشت-7
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 نشریه بین المللي»فصلنامه شماره دو  و یکمین بیست -1-8
 

فصلنامه نشریه بین المللي روانشناسي مقاله های زیر  در بیست و یکمین شماره دو

 به چاپ رسیده است:

 The Relationship of Personality Type, Social Trust and 

Social Desirability among the Homeless Adolescents Living 

in Zahedan Welfare Organization Hostels 

 The Interactive Effects of Attributional Style and Experience 

of Failure on Children’s Subsequent Mathematical Word 

Problem Solving 

 Study of Academic Achievement and its Predictive 

Psychological Factors 

 Investigation of the Causal Relationship between Academic 

Motivation and Academic Engagement with the Mediating 

Role of Achievement Emotions and Academic Hardiness in 

Students 

 The Interplay of Self-Actualization, Creativity, Emotional Intelligence, Language and 

Academic Achievement in Gifted High School Students 

 The Effects of Moderating Variables (Family, Education, Peer Group) on the Association 

between Extraversion and Identity Styles 

 The linkage of Intelligence, Prosocial Moral Reasoning and Moral Identity among Iranian 

University Students 

 The Analysis of Psychometric Properties of the Persian Version of the Early Life Events Scale 

based on the Item Response Theory and the Classical Theory of Measurement 

 

 «دانش روانشناسي»فصلنامه شماره دو  پنجمین -2-8
 

 شماره دو فصلنامه دانش روانشناسي مطالب زیر به چاپ رسیده است: پنجمیندر 

 سخن سردبیر 

  نظریه ذهن در کودکان 

 آن چیست؟/ چه شده؟ تقاضاي اطالعات را به کودکان با اختالل اتیسم بیاموزیم 

 اجتماعی کودکان -هاي هیجانیتآثیر برنامه آموزش اجتماعی یوتا بر تقویت مهارت

 دبستانیپیش

 ايرسانهبهبود اختالل نوشتن با استفاده از روش آموزش چند 

 ورزي را بیاموزیمنادار است؛ جرئتمند معزندگی افراد جرئت 

 های منتشر شدهمجله -8
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 تله عزت نفس 

 بینی رضایت زناشویینقش عملكرد خانواده و الگوهاي ارتباطی زوجین در پیش 

 عشق و زناشویی 

 باورهاي ناکارآمد درباره صمیمیت 

 هادرمانی براي بهبود رابطه زوجطرحواره 

 9 شناسییافته ضد شهودي روان 

 ماهیت اخالقی دستهB  شخصیت در ، اختالالتDSM-IV  

 چهره واقعی اعتیاد مجازي 

 گرا در تاریخ ادبیات ایران، خیامشناسی مثبتردپاي روان 

 

 «پژوهشهای روانشناختي»فصلنامه شماره دو  هشتمینسي و -3-8

شماره دو فصلنامه پژوهشهای روانشناختي مقاله های  هشتمیندر سي و 

 زیر به چاپ رسیده است:

  درمانیِ گروهی برسازي رفتاريِ گروهی و شناخت فعّالمقایسه اثر درمان 

 هیجانهاي مثبت و منفی و فرایندهاي تنظیم هیجان

 با توجه  ن خنانواده با شكایات جسمانی رابطا تعارض و سرریزشدگی کنار

 اضطراب کار ايبه نقش واسطه

  و غیرمقایسا حاالت عاطفی آرمانی و واقعی در افراد وابسته به مواد افیونی

 هاي شخصیتمعتادان و رابطه آنها با ویژگی

 آموزان نفس دانشاثربخشی آموزش راهبردهاي حل مسئلا اجتماعی بر عزت

 دختر پایه دوم مقطع راهنمایی

 درمانگري بر کاهش مشكالت عاطفی ن رفتاريِ کودکان اثربخشی مقابله

 دبستانی و تنیدگیِ مادران آنهاپیش

 منداي نظام: مطالعههاي بهداشت روانیپژوهش 
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 عالئم افسردگي در مردان، زماني که همسرانشان باردار هستند -1-9

 مترجم: سهیل صالحی

قرار داشتند، بر اساس یك مطالعه ي جدید در نیوزلند، مردانی که تحت استرس باال بوده اند و یا از لحاظ سالمتی در رتبه ي پایینی 

ماه پس از به دنیا آمدن فرزندشان، عالئم افسردگی نشان می دادند. مطالعه ي اخیر عالئم افسردگی قبل  9هنگام بارداري همسرانشان و 

مردي که مصاحبه را در سه ماهه ي سوم بارداري همسرشان و نه ماه  3523( در PDS( و عالئم افسردگی بعد از تولد )ADSاز تولد )

سال بود. محققان گزارش دادند،  33تولد فرزندشان کامل کردند، بررسی شد. این افراد در زمان قبل از تولد میانگین سنی شان  پس از

ماه پس از تولد فرزندشان عالئم  9نفر(  153درصد پدران ) 3/4نفر( افزایش عالئم قبل از تولد در زمان بارداري و  82درصد ) 3/2

نشانه هاي افسردگی باال در زمان بارداري، با استرس و پایین بودن سالمتی مرتبط بود درحالیكه عالئم افسردگی افسردگی را نشان دادند. 

باال پس از تولد فرزند، با استرس احساس شده در زمان بارداري، به مدت طوالنی در ارتباط با مادر نبودن، بیكاري و تاریخچه ي افسردگی 

اي تحقیق این بود که ممكن است نتوان نتایج را به سه ماهه ي اول و دوم بارداري یا بالفاصله پس از ارتباط داشت. یكی از محدودیت ه

تولد فرزند تعمیم داد. به تازگی تأثیر پدران روي فرزندان براي رشد شناختی و سازگاري روانشناختی شناخته شده است. از آنجایی که 

ي فرزندان دارد، تشخیص و درمان عالئمحایز اهمیت است و مسلّماً اولین گام افزایش افسردگی پدرانه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم رو

 آگاهی در پدران است.    
Lisa Underwood, Ph.D. Paternal Depression Symptoms During Pregnancy and After Childbirth 

Among Participants in the Growing Up in New Zealand Study. JAMA Psychiatry, February 

2017,74(4):1-10. 

 
  بازگشت به صفحه اول

  

 ژني که به تشکیل خاطرات مرتبط با آسیب کمك مي کند مي تواند مانع از استرس پس از سانحه شوند-2-9

 مترجم: سهیل صالحی

نشان می دهد )مكانیسم حیاتی غریزي و سریع که کورتیزول در مغز  "جنگ و گریز"در موقعیت هاي تهدیدآمیز زندگی، مغز واکنش 

ژن بخصوص که به تشكیل خاطرات ناشی از رویدادهاي آسیب براي تعدیل پاسخ اولیه ترشح می شود(. بر اساس یك مطالعه جدید یك 

شود. همچنین یافته ها  (PTSD)و ممكن است مانع از ایجاد اختالل استرس پس از سانحه  –ي شود زا کمك می کند می تواند دستكار

نقش دارد که از این  "خاموش سازي ترس"نامیده می شود، در پدیده اي به نام  – fkbp5که  –تفسیر می کنند چگونه یك ژن خاص 

زا مانند جنگ، تجاوز یا یك بالي طبیعی قطع ارتباط می کنند. اغلب طریق انسان ها و حیوانات با خاطرات ترسناک یك تجربه ي آسیب 

می شوند. در مطالعه اي که با همكاري دانشگاه هاروارد  PTSDنفر دچار  10افراد بدون اثرات سوء بهبود پیدا می کنند اما یك نفر از هر 

آنها دریافتند دگزامتازون که براي حاالت التهابی تجویز انجام شد الگوهاي خاموش سازي ترس در موش و انسان مورد بررسی قرار گرفت. 

است، می شود. تعامل بین  PTSDدر مغز تأثیر گذاشته و مانع از شكل گیري خاطرات ترسناکی که مشخصه ي  5fkbpمی شود، بر 

5fkbp   ،می توان از آن براي جلوگیري و دگزامتازون می تواند خاموش سازي ترس را بهبود ببخشند. اگر دگزامتازون به خوبی عمل کند

از خاطرات ترس در سربازان در میدان جنگ، بیماران در اتاق اورژانس و یا هر جاي دیگري که در آن خدمات بهداشتی در عرض چند 

عالئم می تواند تفاوت در یادگیري خاموش سازي   5fkbpساعت پس از رویداد آسیب زا ارائه می دهند، استفاده کرد. انواع متفاوت ژن 

مانند دوباره تجربه کردن رویدادهاي آسیب زا، اجتناب از یادآوري این رویداد، مخصوصاً انگیختگی بیش از حد، یا  PTSDمرتبط با 

می تواند مانع از آسیب هاي غیرنرمال   5fkbpناتوانی در خواب یا تمرکز را پیش بینی کند. براي مشخص کردن اینكه آیا دستكاري 

 تازه های علم روانشناسي -9
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ازي شود، محققان به بررسی اطالعات موشی که توسط ترس شرطی شده بود پرداختند. آنها مقداري دگزامتازون و یا یادگیري خاموش س

یك ماده ي بی اثر را به آنها تزریق کردند و سپس خاموش سازي ترس را آموزش دادند. آنها دریافتند وقتی دوز به اندازه ي کافی باالي 

موقتی است، تأثیر دوز   5fkbpوش ها به صورت یكنواختی ترسشان خاموش می شود. اگرچه تغییر دگزامتازون، وارد مغز شود، اغلب م

باالي دگزامتازون روي یادگیري خاموش سازي پایدار است. براي این نتایج تحقیقات بیشتري الزم است و بنابراین تعمیم آن با احتیاط 

 صورت می گیرد. 
Isaac R. Galatzer-Levy, Raül Andero, Takehito Sawamura, Tanja Jovanovic, Santiago Papini, Kerry 

J. Ressler, Seth Davin Norrholm. A cross species study of heterogeneity in fear extinction learning in 

relation to FKBP5 variation and expression: Implications for the acute treatment of Post Traumatic 

Stress Disorder.Neuropharmacology, 2016, 116:188-195. 
  

 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 

برای انعکاس اخبار  را ، آمادگي خودگان زیرآموختشناسي ایران، ضمن تبریك به دانشانجمن روان یاندرکاران خبرنامهدست

 .دنداراعالم مي های مرتبطو رشته شناسيروان های مختلفگرایشآموختگان دکترای دانش ینامهپایان یدفاع و نیز چکیده
 

 

 روان شناسي عمومي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز ازمرضیه نصیر  دکترنامه پایان چکیده -1-10

   خبر 

مقایسه مدل سرمایه گذاری در زنان متاهل و زنان در شرف "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان مرضیه نصیر دکتر

 .رساند اتمام بهرا  "طالق

د اتی)اس دکتر مهدیه صالحی و دکتر فریبا حسنیاهنما(، اتید ر)اس دکتر مژگاه سپاه منصور و دکتر ولی اهلل فرزاد توسط ایشان نامهپایان

  .است شده مشاور( هدایت

 

  چکیده

پژوهش حاضر به تدوین مدل صمیمیت زوجین بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اولیه، تنظیم هیجانی، تفكر قطعی نگر و سبك هاي 

زوج ساکن  220یابی علّی بود. نمونه مورد بررسی شامل دفاعی پرداخت. این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی با استفاده از روش مدل

دانشجوي دانشگاه هاي جامع شهر تهران بودند. داده هاي تجربی توسط  1394و  1393جین در سال هاي شهر تهران بود که یكی از زو

آوري شد. تجزیه و پرسشنامه صمیمیت زوجین، طرحواره هاي ناسازگار اولیه، تفكر قطعی گر، تنظیم هیجانی و سبك هاي دفاعی جمع

انجام شد. از آنجا که مدل اولیه از برازش مناسب برخوردار نبود، مدل اصالحی  یابی معادالت ساختاريتحلیل داده ها با استفاده از مدل

هاي پژوهش نشان داد که طرحواره هاي ناسازگار اولیه در مردان به صورت مستقیم برازش شد. مدل اصالحی برازش بهتري داشت. یافته

گري هاي دفاعی به تنهایی و دیگري با میانجیگري سبكانجیو در مردان و زنان به صورت غیرمستقیم از دو مسیر جداگانه؛ یكی با می

هاي دفاعی در گروه زنان و مردان به صورت بین صمیمیت زوجین می باشد. سبكهاي دفاعی پیشنگر از طریق سبكتفكر قطعی

در هر دو گروه زنان و مردان  نگربین صمیمیت زوجین می باشد. متغیرهاي تنظیم هیجانی در گروه مردان و تفكر قطعیمستقیم نیز پیش

آزرده، بین صمیمیت زوجین می باشند. زنان و مردان در نمرات صمیمیت بدنی، سبك دفاعی روانهاي دفاعی پیشگري سبكبا میانجی

از حد و  نگري وقایع منفی، طرحواره هاي حوزه گوش به زنگی بیشبینی آینده و قطعینگر در پیشراهبرد فرونشانی هیجانی، تفكر قطعی

 بازداري با یكدیگر تفاوت معنی داري دارند. 

 چکیده پایان نامه های دکتری -10

10-  
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 هاي دفاعینگر، تنظیم هیجانی، سبك: صمیمیت زوجین، طرحواره هاي ناسازگار اولیه، تفكر قطعیکلید واژه ها

 

دکتر نسیم نوری دانش آموخته دکتری روان شناسي عمومي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد نامه پایان چکیده -2-10

 تهران مرکز

   خبر 

تدوین مدل صمیمیت زوجین بر اساس طرحواره های ناسازگار "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان نسرین نوري دکتر

 .رساند اتمام بهرا   "، تفکر قطعي نگر، و سبك های دفاعياولیه، تنظیم هیجاني

 د مشاور( هدایتاتی)اس دکتر سوزان امامی پور و دکتر آیتا باغداساریانساهنما(، ر استاد) دکتر مژگاه سپاه منصور توسط ایشان نامهپایان

  .است شده

 

  چکیده

گذاري، تعهد گذاري راسبالت )رضایت زناشویی، کیفیت روابط جایگزین، اندازه سرمایههدف از پژوهش حاضر، مقایسه مدل سرمایه

نفر، زنان  150نفر ) 300و زنان در شرف طالق شهرستان دزفول بود. نمونه، شامل زناشویی و پایداري روابط زناشویی(، بین زنان متاهل 

گیري همتاسازي، انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش ، بود که به روش نمونه1395-1394نفر زنان متاهل(، در سال  150در شرف طالق و 

( و مقیاس دینداري خدایاري فرد و MIIدواردز و همكاران)گذاري راسبالت، شاخص ناپایداري ازدواج اعبارت بودند از: مقیاس سرمایه

هاي آماري تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیرسون، جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج به دست آمده همكاران. از روش

گذاري بر اشویی و اندازه سرمایهبا استفاده از نرم افزار لیزرل، نشان داد که اثر غیرمستقیم رضایت زن p<0.01و  p<0.05در سطح 

گري تعهد زناشویی، هم در گروه زنان متاهل و هم در گروه زنان در شرف طالق، مثبت و معنادار و اثر پایداري روابط زناشویی با میانجی

هل و هم در گروه زنان گري تعهد زناشویی هم در گروه زنان متاغیرمستقیم کیفیت روابط جایگزین بر پایداري روابط زناشویی با میانجی

 در شرف طالق، منفی و معنادار است.

 

 گذاري، تعهد زناشویی، پایداري روابط زناشوییگذاري، رضایت زناشویی، کیفیت روابط جایگزین، اندازه سرمایهمدل سرمایه: کلید واژه ها

 

بهزیستي و  بالیني از دانشگاه علومدکتر ایمانه عباسي دانش آموخته دکتری روان شناسي نامه پایان چکیده -3-10

 توانبخشي

   خبر 

برازش مدل بدتنظیمي هیجان و اثربخشي درمان تنظیم هیجان "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان ایمانه عباسی دکتر

 .رساند اتمام بهرا  "در اختالل اضطراب

 مشاور( هدایت استاد)بهروز دولتشاهی دکتر اهنما(، ر اساتید) محمدخانیعباس پورشهباز و دکتر پروانه دکتر  توسط ایشان نامهپایان

  .است شده

 

  چکیده

گران و متخصصان بالینی را به نقش بدتنظیمی هیجانی به عنوان عامل زیربنایی هاي هیجانی، توجه پژوهشهمبودي بسیار باالي اختالل

خصوص هیجان و درمان تنظیم هیجان سعی در تبیین اختالالت هیجانی بهمشترک جلب کرده است. در همین راستا، مدل بدتنظیمی 

ي اول، اند. به این ترتیب، هدف پژوهش حاضر در مرحلهها با تأکید بر نقش میانجی تنظیم هیجان داشتههاي پریشانی و درمان آناختالل
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اثربخشی درمان تنظیم هیجان بر روي افراد مبتال  ي دوم، بررسیبررسی برازش مدل بدتنظیمی هیجان در جمعیت عمومی و در مرحله

اي و با در گیري سهمیهنفر از افراد ساکن شهر تهران به روش نمونه 524ي اول : در مطالعهروشبه اختالل اضطراب اجتماعی بوده است. 

ت اجتماعی، مقیاس پاسخ نشخوار هاي مقیاس اضطراب در تعامالنامهنظر گرفتن سن، تحصیالت و وضع فعالیت انتخاب شدند. از پرسش

نامه حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش، مقیاس مشكل در نامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا، مقیاس شدت عاطفی، پرسشفكري، پرسش

ها داده آورينامه تنظیم هیجانی براي جمعها و پرسشنامه تجربهنامه آگاهی بدنی، پرسشتنظیم هیجان، مقیاس کنترل توجه، پرسش

     هاي ورود و خروج به روش طرح فرد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی با در نظر گرفتن مالک 6ي دوم، استفاده شد. در مطالعه

     ماه پیگیري قرار گرفتند. به منظور ارزیابی، از تمام  3جلسه همراه با  16هاي موردي تحت درمان تنظیم هیجان به مدت سري

نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و مقیاس سازگاري اجتماعی و شغلی استفاده اي مرحله پیش، همراه با پرسشهنامهپرسش

 شد. 

هاي انگیزش، راهبردهاي تنظیم هیجان، شدت بدتنظیمی هیجان و شدت اضطراب هاي مطالعه اول نشان دادند مؤلفه: یافتهنتایج

نین، مدل بدتنظیمی هیجان براي شدت بدتنظیمی هیجانی، شدت اضطراب اجتماعی و شدت اجتماعی داراي روایی سازه هستند. همچ

هاي مطالعه دوم نشان دادند درمان تنظیم هیجان باعث کاهش شدت هیجان پریشانی )بعد از حذف آگاهی بدنی( داراي برازش بود. یافته

نشخوار فكري، افزایش میزان استفاده از راهبردهاي تنظیم منفی، انگیزش ایمنی، انگیزش پاداش، شدت اضطراب اجتماعی، نگرانی، 

توانند به عنوان : مدل بدتنظمی هیجان و درمان تنظیم هیجان میگیرینتیجهشود. هیجان و بهبود کارکرد کلی و کیفیت زندگی می

ب اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند، اي از اختالالت هیجانی از جمله اختالل اضطرامدل و درمان فراتشخیصی در تبیین و درمان دامنه

 هاي اختصاصی و مشترک است. تر شدن مؤلفهتري براي روشنهاي بیشهرچند نیاز به پژوهش

 

 تنظیم هیجان، اضطراب اجتماعی، پریشانی، همبودي، فراتشخیصی :هاکلیدواژه

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 اولین همایش ملي یافته های نوین روان شناسي تربیتي و چالش های پیش رو-1-11

  همایش:محورهای 
 تدریس و یادگیري  هاي آموزش، رشد، انگیزش و فراشناخت درکاربرد نظریه  

 اصالح و تغییر رفتار شیوه هاي  

 نقد ابزارهاي حوزه روان شناسی تربیتی 

  حوزه روان شناسی تربیتی  هنجاریابی ابزارهايساخت و 

 شناسی افراد با نیازهاي ویژه و چالش هاي پیش رو  روان  

 شناختی و محتواي پژوهشهاي اخیر در حوزه روان شناسی تربیتینقد روش 

 سبك هاي یادگیري و آموزش 

 سبك هاي تفكر و آموزش  

 شناسی معلمروان 

 مدیریت کالس درس  

 ایراني شناختيرواناخبار همایش های  -11
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 اختالالت یادگیري 

 مطالعات عصب تربیتی 

 96/ 12/ 03      تاریخ برگزاری همایش 

 08/11/96  اخرین مهلت ارسال مقاالت 

 / http://edupsyconf.ir/fa وب سایت کنگره:

 

 نخستین کنگره ملي روان شناسي ترافیك )یادبود دکتر مهدی خانباني( -2-11

  همایش:محورهای 

  روانشناختی، جسمانی، اجتماعی، )عوامل مرتبط با رفتارهاي حادثه ساز ترافیكی

 (فرهنگی

 ارزیابی صالحیت و توانمند سازي روانشناختی منابع انسانی حوزه ترافیك 

 شیوه ها و مدل هاي آموزشی براي تغییر نگرش و رفتارهاي ترافیكی 

  با ترافیكدرمان آسیب ها و اختالالت روانشناختی مرتبط 

 جنبه هاي روانشناختی قوانین و مقررات ترافیكی 

 آسیب شناسی قانون گریزي و تخلفات ترافیكی 

 روانشناسی ترافیك در ایران و جهان 

 آثار روانشناختی ایمنی جاده بر کاهش سوانح ترافیكی 

 (روانشناسی ترافیك و اقتصاد مقاومتی )ظرفیت ها و کارکردها 

  در طراحی و مهندسی صنعت حمل و نقلنقش متغیرهاي روانشناختی 

 

 1396آذر  22و  21کنگره      تاریخ برگزاری 

 http://conf.sbu.ac.ir :وب سایت کنگره

 

 افسردگي محوریت با ها چالش و سالمت ارتقای راهکارهای سراسری همایش هفتمین-3-11

       محورهای همایش:

 جنبه هاي زیستی، روانی اجتماعی افسردگی 

 پیشگیري از افسردگی 

 افسردگی همراه با بیماري هاي جسمی و اختالالت روانپزشكی 

  افسردگی در شده مدیریت هاي مراقبت و درمانی هاي روش 

 افسردگی در گروه هاي آسیب پذیر 

  روريبا –افسردگی و سالمت جنسی 

 1396 آذر 3و  2 :برگزاری تاریخ

  conf.sbu.ac.ir/index.php/NCPT/NCPT-1:همایش سایت وب

http://edupsyconf.ir/fa%20/
http://conf.sbu.ac.ir/index.php/NCPT/NCPT-1
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                                                                    اولین کنفرانس ملي سالمت اجتماعي با رویکرد معلولین و سالمندان -4-11

 کنفرانسمحورهای 

 (تدوین و طراحی ، یابی زمینه)  ایران اجتماعی سالمت ملی هاي شاخص 

 نسالمندا و معلوالن در اجتماعی - روانی توانبخشی 

 نسالمندا و معلوالن در اجتماعی - روانی نیازهاي 

 یبهداشت مراقبتهاي و  زندگی به امید ، شادکامی ، ارتقاء 

 یجمع خرد و پذیري مسئولیت ، مولد زندگی سبك 

 نسالمندا و معلوالن در بخش اثر درمانهاي و روانشناختی و روانپزشكی اختالالت 

 لمندانسا و معلوالن به رسانی خدمت در اطالعات فناوري و هنر نقش 

 یروانشناخت بهزیستی و مثبت تفكر ، پویا معلوالن و فعال سالمندان 

 اجتماعی سالمت در ها شهرداري اقدامات و شهري هاي مكان و سازي مناسب نقش 

 نمعلوال و سالمندان

 نقش موسسات خیریه مردم نهاد (NGO )  مندانسال و معلوالن  در ارتقاء خدمت رسانی به 

  
 1396 ابان 5  و 4   زمان برگزاری کنفرانس: 

 1396 تیر 20            پذیرش مقاالت : 

 1396 مرداد 10         اعالم نتایج داوری:

 http://shc2017.irسایت کنگره: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 17th WPA World Congress of Psychiatry “Psychiatry of the 21st Century: Context, 

Controversies and Commitment” 2017 

October 8, 2017 - October 12, 2017 

Berlin , Germany 

 

   25th World Congress of Psychiatric Genetics 2017 

October 13, 2017 - October 17, 2017 

Orlando , United States 

 

   International Society for Affective Disorders Congres 2017 

July 6, 2017 - July 7, 2017 

London , United Kingdom 

 

 بین المللي شناختيروانهمایش های  -12

 
 

 

 

http://shc2017.ir/
http://www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/17th-wpa-world-congress-of-psychiatry-psychiatry-of-the-21st-century-context-controversies-and-commitment-2017-2
http://www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/17th-wpa-world-congress-of-psychiatry-psychiatry-of-the-21st-century-context-controversies-and-commitment-2017-2
http://www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/25th-world-congress-of-psychiatric-genetics-2017
http://www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/international-society-for-affective-disorders-congres-2017
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   29th IASP World Congress of the International Association for Suicide Prevention 

Preventing Suicide: A Global Commitment, from Communities to Continents 2017 

July 18, 2017 - July 22, 2017 

Sarawak , Malaysia 

 

   47th European Association For Behavioural And Cognitive Therapy 2017 

September 13, 2017 - September 16, 2017 

LJUBLJANA – SLOVENIA 

 

 2018 International Congress of IACCP 

1 July - 5 July 2018 

Guelph, Ontario, Canada 

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  ذهن عالي در هر سن -1-13

 دانیل جي. آمندکتر : هنویسند

 مهرناز شهرآرایمترجم: دکتر 

 

 :معرفي کتاب

درک ساختار و نحوۀ کارکرد مغز شناختی از آنچه هستیم به ما می دهد که می تواند شیوه 

 اي که جهان خود را تجربه می کنیم تغییر دهد.

امروزه علم اعصاب ثابت کرده است که روحیه، ادراک، حافظه و رفتار ما حاصل فعالیت 

الكتروشیمیایی مغزمان است. در واقع، تجربه هر وضع روان شناختی و احساسی ما، ترکیبی 

 از فعالیت الكتریكی مناطق تخصصی شده مغز و فعالیت شیمیایی انتقال دهنده عصبی است.

هدف اصلی کتاب قرار دادن اطالعات بسیار مهم و مفید در مورد ساختار و کارکرد مغز در 

 براي دستیابی به ذهنی سالم و عالی است.اختیار عموم مردم 

این کتاب که با ساده ترین شیوه، مطالب بسیار پیچیده و به روز علم و کاربردهاي بسیار مهم 

 –متخصص و غیرمتخصص  –آنها را به روشنی ارائه کرده است براي عموم خوانندگان 

توصیه می شود. دست اندرکاران و عالقمندان روان شناسی، روانپزشكی، جامعه شناسی، 

تعلیم و تربیت، مشاوره و مدیریت و کسانی که به طور خودانگیخته به پرورش مغزي سالم و ذهنی عالی در هر سن عالقه دارند می توانند 

 از این کتاب مفید بهره برند.

 

 

 

 

 های جدیدتابکمعرفي -13

 
 

 

 

http://www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/29th-iasp-world-congress-of-the-international-association-for-suicide-prevention-preventing-suicide-a-global-commitment-from-communities-to-continents-2017
http://www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/29th-iasp-world-congress-of-the-international-association-for-suicide-prevention-preventing-suicide-a-global-commitment-from-communities-to-continents-2017
http://www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/47th-european-association-for-behavioural-and-cognitive-therapy-2017
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 علوم اعصاب شناختي -2-13

 

 کاجي. کامپتون  تي. بنیچ و ربهمریمؤلفان:     

 زادگانو دکتر علي عیسي  مترجم: دکتر سجاد بشرپور

 ناشر: دانشگاه محقق اردبیلي

 1396سال انتشار: تابستان  

 

 :معرفي کتاب

علوم اعصاب شناختی به مطالعه تمام کارکردهاي روانی مربوط به فرآیندهاي عصبی 

می پردازد. کتاب حاضر که توسط بنیچ از دانشگاه کلرادو و کامپتون از کالج هویرفورد 

به رشته تحریر در آمده است یكی از جامع ترین کتاب هاي موجود در زمینه علوم 

ندی برای مبانی عصبی کارکردهای ذهنی مهیا کرده ممقدمة نظاماعصاب شناختی است که 

های حاصل ها و حیوانات، همچنین یافتهشده روی  انسانهای تجربی انجامکه شامل پژوهش

فصل تدوین شده است که ترجمه آن در  16این کتاب در  های بالینی است.از جمعیت

؛ اي بر سیستم اعصابفصل اول: مقدمه :صول به شرح زیر استفصل است. عناوین این ف 8دو جلد به چاپ رسید که هر جلد شامل 

فصل پنجم: کنترل اي؛ ها؛ فصل چهارم:  تخصصی شدن نیمكرهشوند؟؛ فصل سوم:  روشمرتبط می ها چگونه باهمفصل دوم: نورون

فصل دهم: ؛ صل نهم:  زبانف؛ فصل ششم:  پردازش ادراکی اولیه؛ فصل هفتم:  بازشناسی اشیاء؛ فصل هشتم:  شناخت فضاییحرکتی؛ 

-فصل چهاردهم: آسیب؛ فصل سیزدهم:  هیجان و شناخت اجتماعی؛ فصل دوازدهم:  کارکردهاي اجرایی؛ فصل یازدهم:  توجه؛ حافظه

 اختالالت شناختی فراگیر: فصل شانزدهم؛ فصل پانزدهم:  رشد مغز و پالستیسیته؛ شناسی روانی

 

 مردگان متحرک  -3-13

 

 مؤلفین:روح اهلل ساالری، علیرضا اکبری  
 ، ناشر مولف 1396سال نشر:

 

 معرفي کتاب

شناسی به دو بخش تقسیم می  حوزه هاي مطالعاتی روان

شناسی تخصصی که براي دانشجویان و افراد حرفه شود: روان

اي روان شناسی به نگارش در می آید. روان شناسان و 

مطالعه کتاب هاي مربوط به فراگیران دانش روان شناسی با 

این بخش مباحث علمی پیرامون شناخت و درمان انواع 

شناسی مردمی است که با رویكرد انگیزشی سعی در کمك به افراد  روان ٬شناختی را فرا می گیرند. دومین حوزه مطالعاتی اختالالت روان

ارد. کتاب مردگان متحرک کتابی است که منابع تخصصی روان براي باال بردن سطح انرژي و در نهایت کارآمدي هر چه بیشتر آن ها د

تطبیق داده است و این فیلم را تبدیل به یك ، شناسی را با سریال هیجان انگیز مردگان متحرک)که در فصل اول به آن می پردازیم(

هارت را در فیلم با جزییات کامل کارگاه علمی کامالً تخصصی کرده است که شما بعد از خواندن هر مهارت زندگی در این کتاب آن م
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گیرید. این کتاب مرجع کامل مهارت هاي زندگی می باشد که کنید و تمام جزییات مربوط به مهارت ها را به سادگی فرا می مشاهده می

مفاهیم پایه روان کتاب مردگان متحرک تمام ، دهدکند و دریچه جدیدي از زندگی را به شما نشان میبا زبان تصویر با شما صحبت می

      دهد.شود بنابراین به تمام نیاز هاي شما پاسخ میشناسی را شامل می

برخی از عناوین برجسته کتاب عبارت اند از: چگونه زامبی نشویم؟، چگونه انسان میتواند معناي زندگی را پیدا کند؟، مهارت مقابله با 

تمرین کنید، دوران کودکی را ارزیابی کنید، رهایی از اعتیادهاي رفتاري، نسخه اي  اختالفات زناشویی، مقابله با افسردگی، نه گفتن را

   ها، رویا و خواب از دیدگاه روانشناسی، توصیه هایی براي رهایی از تعصّب .براي تنبل 

 

  روانشناسي خودکشي، ذهن خودکشي گرا -4-13

 مولف :ادوین اس . اشنایدمن

 مترجم: مهرداد فیروز بخت

  ادوین اس . اشنایدمن         مقدمه: 

  1392ناشر: انتشارات روانشناسي و هنر

 

 :معرفي کتاب

این کتاب تالش صریح و بی پرده اي است براي  احیاي موضوع خودکشی،آن هم از این 

پدیده هاي مرتبط با خودکشی در ذهن انسان هاي خودکشی گرا  زاویه و نگاه جدید که

این کتاب این است که رمز خودکشی در کلمات و زبان ساده و  روي میدهند. پیام اصلی

خودکشی شناسی ، همان  رشته ي نواضح خودکشی کنندگان است . به عبارت دیگر زبا

کلمات و جمالت عادي و ساده اي است که در گزارش ها و صحبت هاي انسان هاي تیره 

 روز خودکشی گرا بیان می شوند.

اظهار نظر هاي افراد خودکشی گرا در مور درد روانی و نیاز هاي روانی ناکام مانده شان ، 

 خودکشی است . به این ترتیب پیشگیري از خودکشی وظیفه ي تمام انسانهاست.       مهم ترین واژه هاي موجود در خصوص 

ي ماجراي تكان دهنده ي خودکشی سه انسانی که در  شرح حال خودکشی کنندگان ،مضمون بالینی اصلی این کتاب است.با مطالعه  

این کتاب اورده شده است. ،می توانید به علت  خودکشی انسان  ها پی ببرید : آریل زنی که خودش را می سوزاند، بیاتریس نوجوانی که 

ائین خودش را مجروح میكند. به قصد خودکشی، مچ دستش را می برد، و کاسترو مردي که اسلحه را روي شقیقه اش میگذارد اما فك پ

خواننده ي این کتاب با مطالعه ي توضیحات این سه انسان فراموش نشدنی ، میتواند شناخت دقیقی از ساز و کارهاي ذهن خودکشی گرا 

 ن لحظات براي چنین ذهنی پیدا کند.و خطرناک تری

 
 
 

 بازگشت به صفحه اول
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 (هایي برای بالینگرانتکنیك) رفتاریبه هیجان در درمان شناختيپرداختن  -5-13
 

 کينویسندگان: ناتان توما، دین مك

مترجمان: دکتر شهرام محمدخاني، امیر اعتمادی، زهرا سادات گلي، مالك 

 بسطامي، محمد خالقي، الیاس اکبری

 انتشارات ارجمند 1396تاریخ چاپ: 

 
 

 :معرفي کتاب

درمانی دارد، دهند که پرداختن به هیجان نقش محوري در رواننشان میهاي تجربی بررسی

رفتاري این موضوع کمتر حال در بسیاري از آثار منتشرشده درزمینا درمان شناختیبااین

 .مورد توجه قرار گرفته است

اي از موضوعات شامل رویكردهاي سنتی و غیرسنتی به درمان این کتاب طیف گسترده 

آگاهی و پذیرش، گیرد؛ و به توصیف راهبردهاي مبتنی بر ذهنمیاري را در بر رفتشناختی

هاي وارههاي متمرکز بر شفقت، تحوالت جدید در حیطا مداخالت مبتنی بر رویارویی، استفاده از تصویرسازي براي کار با طرحتكنیك

عنوان موضوع ازد. این اثر بدیع به دلیل تمرکز بر هیجان بهپرددرمانی میهاي هیجانی رابطاهاي پرداختن به جنبهزیربنایی و روش

 .رفتاري داردنظیري در ادبیات درمان شناختیمحوري در فرایند درمان، جایگاه بی

اند اند، دور هم جمع کردهشدهکی جمع بزرگی از مؤلفان برجسته را که هرکدام در حیطا خودشان شناخته ناتان سی توما و دین مك   

سازي درمان و دستیابی به پیامدهاي منظور غنیبه توصیف رویكرد درمانی و راهبردهاي بالینی خاص خود براي کار کردن با هیجان بهتا 

-رفتاردرمانی شناختی»گیري آنچه فراتر از کاهش عالئم بپردازند. کتاب حاضر با تأکید بر عاطفه و تجربه، گام مهمی در جهت شكل

 .هاي آن کمك خواهد کردحلشد، است و به درک بهتر رنج انسان و راهخوانده خواهد  «عاطفی
 

 

 (DSM-5ابزارهای ارزیابي و تشخیص اختالل پنیك و آگورافوبي ) -6-13

  لیال امیرپور، سارا سبحاني، حمیدرضا خیامي ترجمه و تألیف:

 1394 تهران: نیوند، مشخصات نشر:

 

 :معرفي کتاب

هایی را در اختیار متخصصان حوزه بهداشت روان قرار مقیاساین کتاب منبع جامعی از 

دهد که سودمندي آنها براي ارزیابی و تشخیص اختالل پنیك و آگورافوبی براساس می

تواند در پژوهش و درمان مورد اثبات شده است که می DSMمعیارهاي تشخیصی 

 استفاده فراوان قرار گیرد.

 

 

 

 بازگشت به صفحه اول
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 مراجعان برای آگاهيذهن آموزش عملي راهنمای -7-13

 استانتون مگي دانکلي و کریستین تألیف:

 قرباني محمد دکترترجمه: 

 1394تهران: نیوند،  مشخصات نشر:

 

 معرفي کتاب:

هاي بهداشت فیزیكی و آگاهی براي بسیاري از کسانی که در زمینه امروزه مهارت ذهن

صورت یك مهارت بسیار  کنند، بهمی کردن و ورزش کار آموزش، تجارت، رهبريروانی، 

 ضروري درآمده است. 

این کتاب یك راهنماي عملی و با چهارچوبی مشخص است که هم براي آن دسته از 

آگاهی را دارند و هم براي آنهایی که  هاي ذهن ي آموزش مهارت متخصصانی که سابقه

ها را آموزش دهند، و براي هر کسی که عالقمند است  مهارتقصد دارند در آینده این 

هایی که در آگاهی مطالب بیشتري بداند، تهیه و تدوین شده است. موضوع ي ذهن درباره

 اند: اند به این شرح این کتاب مطرح شده

 آگاهی؛هاي ذهن. جلب توجه مراجع به مهارت

 آموزش؛گرفتن و استفاده موثر از بازخورد، طی  . بازخورد

 هاي ساده؛ي تمرین. ارائه

 آگاهی در زندگی روزمره؛هاي ذهنکارگیري مهارت . آموزش مراجعان براي به

 آگاهی در عمل.هاي ذهندادن مهارت . استفاده از سناریوهاي موردي براي نشان

 

 

 دانستني های روانشناختي برای نوجوانان چگونه احساس خوب داشته باشیم؟ -8-13

 تریشیا منگان تألیف:

 فراهاني مجدآبادی زهره :ترجمه

 5139تهران: نیوند،  مشخصات نشر:

 

 معرفي کتاب:

 احساستان چگونگی بر تأثیر مهمی چه شما افكار که برد خواهید پی کتاب این خواندن با

 بلند کافی قدر به ماندرونی صداي نیستیم. آگاه کنیم،فكر می آنچه از ما هاوقت خیلی دارد.

 درونی صداي از شنویم. اگرنمی را هایشپیام نكنیم، توجه آن به کامالً که موقعی تا اما است،

که  هستند منفی افكار همین و کنیم منفی فكر خودمان مورد در شاید نباشیم، آگاه خود

 تانصداي درونی به که دهدمی یاد شما به کتاب این باشیم. داشته احساس خوبی گذارندنمی

 .مثبتی بگذارید هايپیام منفی، پیام هر جاي به و کنید توجه
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 کنم مي لکنت فقط گاهي من -9-13

 گیوس ایلکود تألیف:

 بیات احمدرضاترجمه: 

 5139تهران: نیوند،  مشخصات نشر:

 

 معرفي کتاب:

ساله دچار لكنت زبان و اطرافیان آنها نوشته شده است  7ن  12کتاب حاضر، براي کودکان 

ماهیت و عوامل تأثیرگذار بر لكنت زبان آشنا کند که هنگام مواجهه با لكنت  تا آنها را با

کودکان با کنترل شرایط محیط و رفتارهاي خود و دیگران، بتوانند باعث کاهش لكنت و 

 عوارض جانبی آن شوند.
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 هاشمیاندکتر کیانوش 

 د.نگذراند، یكى از بهترین مدارس زمان خود، دوره دبیرستان را در رشته طبیعی )تجربی کنونی( در مدرسه جم دکتر کیانوش هاشمیان

ماهى هم آنجا تحصیل کرد اما هواى تحصیل در فرنگ به سرش مى افتد و عازم شهر  6پس از آن در دانشكده پزشكى قبول شد و 

سنفرانسیسكو مى شود. رشته پزشكى را در دانشگاه استنفورد ادامه داد ولى دیرى نمى گذرد که به دانشگاه ایالتى سنفرانسیسكو مى رود 

را تمام مى کند ودرست در همین زمان به روانشناسى عالقه پیدا مى کند و از همان دانشگاه لیسانس خود و آنجا دوره آموزش دروسش 

میالدى موفق به قبولى در امتحان دوره کارشناسى ارشد همان رشته مى شود و مدارکش را با پایان نامه اى  1968را مى گیرد. در سال 

مرتبه از  200پایان نامه سعى داشت بازگو کند نیمرخ روانى افرادى که در حدود بیش از در ارتباط با مصرف مواد الستى مى گیرد. این 

استفاده کرده اند چه حالتى به خود مى گیرد؟ و آیا افسردگى و اختالالت روان رنجورى در آنها در مقایسه با افرادى که از این  ال اس دي

یس را براى ادامه تحصیالت بر مى گزیند و راهى دانشگاه سوربن مى شود ولى بیش پس از این پاراستفاده نمى کنند، بروز مى یابد؟ مواد 

از دو هفته نمى تواند آنجا دوام بیاورد دلیلش تفاوت فاحشى بود که میان فرهنگ آموزشى کالس هاى آن دانشگاه و اساتید ما و فرهنگ 

همزمان با  1354اما در سال و براى دیدار خانواده به وطن بازگردد.جارى در آمریكا وجود داشت در این میان موقعیتى فراهم مى شود تا ا

ناگفته نماند که دکتر هاشمیان  ورود دکتر هاشمیان به ایران  براى گذران دوره سربازى به یكى از بیمارستان هاى ارتش اعزام مى شود.

نام سابق مدرسه عالى دختران به تدریس در گروه  ظهرها را در دانشگاه الزهرا)س( با از به موازات سپرى کردن خدمت وظیفه، بعد

روانشناسى مى گذراند. پس از به پایان بردن سربازى، از نو مقصد آمریكا را پیش مى گیرد و به وسیله بورسى که از جانب مدرسه عالى 

ى شود و مدرک دکترایش را در رشته م دانشگاه مشهور و معتبر آمریكاست، 10که یكى از ،  دختران دریافت داشته، وارد دانشگاه فلوریدا

روانشناسى به دست مى آورد و در جشن فارغ التحصیلى دانشگاه فلوریدا، به همراه یك دانشجوى مرد از کشور چین و در رشته شیمى، 

 مى شود. به سبب کسب باالترین نمره و ارائه بهترین پایان نامه، به عنوان دانشجوى برجسته و برتر دکتراى آن دانشگاه شناخته

آغاز مى شود که تا امروز همچنان ادامه دارد. عمده ترین  1350آموزشى دکتر هاشمیان در حقیقت از سال  _قدمت خدمت پژوهشى 

حضور او در دانشگاه الزهرا)س( بوده، ضمن اینكه در دانشگاه هاى دیگرى نیز عالوه بر تدریس، به مشاوره پرداخته است. اگرچه در سال 

سته شد اما کارهایش در زمینه تحقیق و تدریس ادامه دارد. کار درمانى بخش دیگرى از فعالیت هاى دکتر هاشمیان است ( بازنش1383)

عالوه بر روانشناسی عالقه و استعداد دکتر ه چند شرکت را نیز عهده دار است. که در یك کلینیك خصوصى ارائه مى شود و مشاور

د پیدا مى کند و با هدایت درست این عالقه توسط خود و خانواده اش، نتایج ارزشمند آن سال هاشمیان به موسیقى از کودکى در او نمو

ها بعد در حیطه روانشناسى جلوه گر مى شود. هاشمیان چنان در موسیقى مستعد و هوشمند است که وقتى براى پذیرش در دانشگاه 

حه اى دانشگاه در پاسخى که به جهت اولویت هاى رشته صف 24هاروارد، درخواست مى دهد، پس از پر کردن پرسشنامه ورودى 

تحصیلى از جانب دانشگاه دریافت مى کند با این توضیح روبه رو مى شود که شما در هنر و به خصوص موسیقى خیلى بهتر مى توانید 

تر هاشمیان مى گوید: خب من به پیشرفت کنید تا پزشكى! و البته اولویت دوم دانشگاه، پزشكى تشخیص داده شده بود. در این رابطه دک

پزشكى هم عالقه مند بودم ولى وقتى به خودم آمدم، دیدم رسیده ام به روانشناسى و واقعاً پى بردم در روانشناسى براى شناخت رفتار 

بشناسید و بتوانید  آدمیان احتیاج به هنر هست. روانشناسى مسائل تئورى یا کتابى نیست که شما بخوانید. باید هنرمند باشید تا مردم را

 معرفي روانشناسان ایراني -14
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مشكالت عاطفى آنها را حل کنید. اگر فاقد آن هنر باشید روانشناسى نمى تواند در وجودتان رسوخ پیدا کند. در این سى و چهار سالى که 

بته حس من تدریس مى کنیم، دانشجویانم همیشه به من گفته اند انگار شما از درونتان براى ما روانشناسى را تدریس مى کنید و این ال

خودم هم بوده و روى همین اصل بود که ما آمدیم با همكارى چند تن دیگر از همكاران از جمله آقایان دکتر عشایرى، دکتر نعمتیان، 

دکتر عبداهلل نژاد و دوستان دیگر انجمنى را تأسیس کردیم به نام انجمن کاربرد موسیقى در سالمت جسم و روان. به نظر من روانشناسى 

انجمن کاربرد موسیقى در سالمت جسم و روان با این هدف راه اندازى مى شود که هنر ولى باید خودش را متجلى کند. ست با آمیخته ا

اندازه تأثیرگذارى و یارى رسانى انواع موسیقى در سالمت جسم و روان افراد مورد بررسى قرار گیرد. چندین سال است که کنگره هاى 

 ( از سوى این انجمن برپا مى شود.ماهساالنه اى )معموالً در خرداد

مشارکت ایشان در تاسیس انجمن روان شناسی به عنوان یكی از اعضاي موسس از دیگر افتخارات دکتر کیانوش هاشمیان است.وي هم    

اه بودند و به عنوان  ا ایشان همراکنون در گروه روانشناسى بالینى انجمن روانشناسان ایران عضویت دارد.یكى از افرادى که در این راه ب

سرپرستى گروه روانشناسى دانشگاه الزهرا)س(، معاونت زنده یاد دکتر سعید شاملو بود.  پدر روانشناسى بالینى کشورشناخته می شوند

ضویت همین دانشگاه، عضویت در گروه برنامه ریزى روانشناسى، شوراى انقالب فرهنگى، عضویت در انجمن روانشناسان ایران و آمریكا و ع

در هیأت مدیره نظام روانشناسى مشاوره کشور برخى دیگر از سوابق علمى او تاکنون محسوب مى شوند. دکتر هاشمیان به مدت چند 

بوده است؛ مجله اى که در آن مقاالتى درباره مرگ به چاپ مى رسید، مقاالتى که  Death Educationسال عضو هیأت تحریریه مجله 

انسان امروز چگونه باید مفهوم مرگ را به عنوان یك واقعیت بپذیرد. همچنین داورى و ارزیابى مجالت انجمن سعى داشتند بررسى کنند 

( را عهده دار بوده است. اکنون عالوه بر داورى برخى مقاالت منتشره در مجالت روانشناسى داخلى، به عنوان APAروانشناسان آمریكا )

ى فعالیت دارد. پس از انقالب فرهنگى و تعطیلى موقت دانشگاه ها به مدت یك سال به سوئد ویراستار بخش انگلیسى فصلنامه روانشناس

        )س( باز رفته و در یكى از دانشگاه هاى آن جا به تدریس مى پردازد. چندى بعد با بازگشایى دانشگاه ها، به ایران و دانشگاه الزهرا

 گردد.مى

با این همه صفات و ویژگی هاي مشغول به کارهاي درمانی هستند .  به نام مشاورین سالمت هاناهم اکنون دکتر هاشمیان در کلینیكی    

 شخصییتی دکتر بسیار باالتر و رفیع تر از مرتبه ي علمی ایشان است ، تواضع و فروتنی یكی از صفات بارز شخصیتی ایشان می باشد.

ها در حوزه روانشناسی و مشاوره فعالیت دارید و همكاریهاي ی که سالجنابعالی به عنوان یك صاحبنظر و همچنین کس سوال نخست:-1

اسی داشته و دارید بفرمایید تا چه میزان دوره هاي کاراموزي و کاروزي براي دانشجویان و فارغ ننزدیك و مستمري نیز با نظام روانش

 التحصیالن روانشناسی ضرورت دارد؟

باید  جنبه علمی خودش را به دست آورد و تلفیقی شد از فلسفه و زیست شناسی تجربی، به نظر من روانشناسی درست مانند زمانی که

یعنی نه جنبه فلسفی و باورهاي روانشناسی را می توان قطع کرد و نادیده گرفت و نه  همچنان به همین دو جنبه تاکید کند و باقی بماند.

اید هر دو جنبه تلفیقی بسیار خوب و اساسی و علمی را براي خود در نظر  از جنبه تجربی و عملی ان غافل شد.براي پیشرفت روانشناسی ب

 شناسان باید در همین حیطه قدم بیشتري بردارند. نبگیرند.به نظر من چنین روانشناسی است که   روا

 پیشنهاد شما در حیطه عملی و کاربردي در رشته روانشناسی چیست؟-2

دانشجویان روانشناسی نیز به حق توقع دارند  دارند این رشته را گسترش و توسعه می دهند. اکثر دانشگاه ها به خاطر نام روانشناسی

ها وجود داشته باشد.نظام روانشناسی یك سري وقتی فارغ التحصیل می شوند وارد بازار کار شوند اما باید یك سري محدودیت

وقتی می بینینم دانشجو در قسمت بالینی چون کار نكرده و به خاطر  ما شود کرد.ها را به وجود اورده است اما نهایتا چكار میمحدودیت

ها می خواند رشته روانشناسی دایر انجام ندادن کار عملی نمی تواند خدمات درمانی و مشاوره ارایه کند و ما دایما می بینیم همه دانشگاه

بدون کار اموزي  ا ظرفیت این همه فارغ التحصیل کهو جامعه مکنند و این بزرگترین اشتباه است چون توقع فارغ التحصیالن باال می رود 

 و کارورزي وارد جامعه می شوند را ندارد.

پس از فرمایشات شما می توان این گونه نتیجه گرفت که توسعه کمی رشته روانشناسی که رویكرد حال حاضر است مناسب نیست و  -3

 م؟  باید به سمت ارتقاي کیفی رشته روانشناسی حرکت کنی
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کامال صحیح است.دانشگاه هاي دولتی و سراسري در هر حال محدودیتی براي تعداد دانشجویان در نظر می گیرد اما دانشگاه آزاد در 

 مقطع کارشناسی،ارشد و در برخی گرایشهاي  دکتري بی رویه دانشجو می گیرد و این صحیح نیست.

 تخصصی فعالیت نمایند چیست؟ ستند در زمینه هاي پژوهشی و علمیمند ه پیشنهاد شما براي آن دسته از دانشجویانی که عالقه-4

فعالیت در حوزه پژوهش به صورت فردي امكان پذیر نیست و باید از طریق موسسات پژوهشی سامان دهی شود تا این دسته از 

ات پژوهشی از نظر مالی و خدمات جانبی دانشجویان عالقه مند را جذب کنند و از توان آن ها استفاده نمایند.دولت باید از این موسس

دیگرحمایت کند و محلی را براي امر پژوهش در اختیار این موسسات قرار دهد.اساتید برجسته و توانمند در این زمینه وجود دارد و در 

ند در این موسسات مشغول صورت حمایت از این اساتید و در اختیار قرار دادن امكانات دانشجویان عالقه مند در امر پژوهش نیز می توان

به کار شوند.مطلب دیگر این است که دانشگاه هاي ما به خصوص دانشگاه هاي سراسري باید امكانات بیشتري را در زمینه کاراموزي و 

ر دانشگاه کارورزي در اختیار دانشجویان قرار دهد.متاسفانه امكانات بیمارستانی و کلینیكی براي دانشجویان جهت کارورزي و کار اموزي د

هاي ایران حتی دانشگاه هاي دولتی در تهران بسیار بسیار کم و محدود است.و باید این امكانات گسترش پیدا کند و خود دانشگاه ها باید 

 د.نموخته هاي تئوري ورزیدگی و مهارت عملی نیز کسب کنآالن عالوه بر یمتولی این قسمت باشند تا فارغ التحص

 اریم و انشا اهلل پایدار و برقرار باشید.     زد را در اختیار ما قرار دادید سپاسگاستاد از این که وقت خو

 

 مصاحبه گر: شهناز گیلی دانشجوي دکتري روانشناسی سالمت   
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را در پیشبرد  هاي انجمن برداشته و مافعالیت يتوانند گامی مؤثر در ادامهاعضاي انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می

 ثبت نام به صورت الكترونیكی انجام خواهد گرفت.  1395که براي سهولت در امر عضویت از ابتداي سال  اهدافمان یاري دهند
http://www.iranpa.org/RegUser 

  .لذا از دریافت مدارک عضویت به صورت پستي و مراجعه حضوری معذوریم

  از طریق سایت جدید و تمدید عضویت مدارک مورد نیاز برای عضویت 

  . jpg فرمت عكس ،بایتکیلو  100ندازه عكس کمتر از ، ا3*4عكس پرسنلی  -1

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

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

  .)کیلو بایت 100کمتر از 

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

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

 

 ِعضویت عضویت و تمدیدِ مبلغ حق : 

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

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

 ریال 140.000 عضویت وابسته ) کارشناسی روانشناسی و دانشجوي کارشناسی ارشد( -3

 ریال 70.000 عضویت دانشجویی ) دانشجوي کارشناسی روانشناسی و یا مشاوره( -4

 عضو مؤسساتی: با نظر هیئت مدیره انجمن -5

  

  فرآیند ثبت نام با مشكل روبه رو نشوید از مرورگر کروم)آخرین نسخه( استفاده نمائیدبراي اینكه در.  

تخفیف  شامل ،عضویت در انجمن ازاتیامت ری، عالوه بر سا1386انجمن، از ابتداي سال  يهریمدأتیه يشایان ذکر است: مطابق مصوبه

که حق عضویت خود را  باشدیاعضایی م يبراي همه« روانشناسی معاصر» يهاي آموزشی، حق عضویت شامل اشتراک مجلهدر کارگاه

صورت بهشناسی  روانالمللی ي بینمجله، «روانشناسی معاصر» يچنین اعضاي پیوسته مجلهاند. همپرداخت و یا تمدید عضویت نموده

به مجالت  گرفت، اختیار آنها قرار خواهد پس اعضای انجمن با رمز عبوری که در ینااز  دریافت خواهند نمود. الكترونیكی

 .صورت الكترونیكی، دسترسی خواهند داشتانجمن روانشناسی ایران به «شناسي المللي روان بین» و «روانشناسي معاصر»

  یادآوری

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

نسبت به اصالح اطالعات سریعاً خواهشمند است  اعم از پالک، تلفن و یا ایمیل دارندآدرس ي در اگر تغییراعضاي محترم  -2

  شخصی خود از طریق سایت انجمن )با ورود به صفحه کاربري خود( اقدام فرمایند.

 اعضاي مقیم خارج از کشور -3

 شناسي ایرانشرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان  -15
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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 الكترونیكی و بازخوردهاي حضوري گویاي این است که خبرنامه انجمن پیام

شناسان شناختی میان رواناي مؤثر در تبادل اخبار رویدادهاي روانشناختی پیدا کرده است و به وسیلهرسانی رویدادهاي رواناطالع

توانید با اظهارنظر در خصوص محتواي خبرنامه، از و دانشجوي عزیز می قدرگرانا همكار گرامی، استاد است. شم کشورمان تبدیل شده

را در اختیار دارید در به اشتراک گذاشتن  هاآنشناسانی که ایمیل طریق ارسال مطالب و خبر به خبرنامه، و با ارسال خبرنامه به روان

کننده در خبرنامه درج خواهد شد. است، مطالب با ذکر نام فرد ارسالبدیهی  رمان سهیم شوید.شناسان کشوها میان رواناخبار و دیدگاه

 همچنین از عزیزانی که به هر طریقی با خبرنامه همكاري داشته باشند با ذکر نام تشكر به عمل خواهد آمد.

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به صفحه اول  

 ایران روانشناسيهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن 

نمایید. اگرچه ای خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت مياست که با احساس مسئولیت علمي و حرفهی مسرت و خوشحالي مایه

را در صندوق پست الکترونیکي خود دارید ممکن است زمان و انرژی باالیي  هاآنی حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل ارسال خبرنامه

کوچك ارزیابي نمایید، اما مطمئن باشید همین  روانشناسيی علمي رشته را در توسعه نگامتااین  ریتأثاز شما صرف نکند، و هرچند شما 

 ایران یعني روانشناسيها راهي بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن مجموعه تالش

 بهبود بخشیدن به امور آموزشي و پژوهشي ؛ وکمي و کیفي نیروهای تخصصي یتوسعه ؛شناسيپیشبرد و ارتقاء علم روان ،گسترش

 خواهد بود. روانشناسيی حوزه


