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هوا زندگی  خنک شدنبا  شود.مردم نیز دیده میها تغییر در رفتار ما با تغییر فصل را رسیدن فصل پاییز پیام تغییر در طبیعت است.ف

ها نگاه کنیم این پرسش پیش می اگر بخواهیم روانشناسانه به این دگرگونی. روزمره هم از ضرورت سازگاري ما با طبیعت خبر می دهد
 از ما عبور و  ها فصل تغییر آیا شود؟می فعال زمان گذر به بخشیدن معنی با و آگاهانه هم ما ياندیشه و ذهن رفتارها از فراتر  آید که آیا

ها داشته نیاکان ما به برکت زیست تنگاتنگی که با طبیعت و تکالیف فصل دهد؟می سوق روزگاران و ایام حاصل از ارزیابی به را ما زمان
آب و هاي مهرگان، آبانگان و آذرگان را بر پا می کردند که هریک در جاي خود به برداشت محصول، تنظیم اند در فصل پاییز جشن

  .پرداختندمی ی براي گرمایش زمستانیآمادگ
. خاك شود یم ارزیابی محصولقد سنتهاي جایگزین تواند می زندگی حاصل بررسی ایم، شده  حاال که در شهر نشینی از طبیعت دور  

. معنی پیدا کند مروري بر دو فصلی که از سال گذشته است و پیش بینی و برنامه ریزي براي دو فصل باقی مانده می تواند در این زمان
پاییز رنگین، شروع فصل دانایی، غروبهاي طوالنی، فرصتی است براي صیقل دادن به هیجانها و اندیشه ها و تامل و تالش براي کاهش 

 پاییز فصل آمدن شوند،می فصلی افسردگی دچار هایشانزمستان تاریک و کوتاههایی که در روزهاي اگر براي مردمان اقلیم. هااسترس
    براي فرصتی پاییز آمدن و تابستان گیر نفس و داغ روزهاي پایان سوزان آفتاب هايسرزمین مردم ما براي دارد، غمگینی از اننش

  .و خودکاوي است نگريدرون
 پاییزتان مبارك
 دکتر شیوا دولت آبادي

 
 

 
 
 
 
 

 بازگشت به صفحه اول
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 پژوهش کیفی، حلقه مفقوده روانشناسی ایران -1-2

 دکتر الدن فتی
 

ي اندیشمندان "تجارب زیسته"هاي ماندگار روانشناسی علمی در دو قرن گذشته، مشاهدات، تأمالت و درنهایت نگارش خاستگاه نظریه 
هاي پویایی و تحلیلی اندکی از بیمارانش، آغازگر نظریههاي فروید درباره تعداد قَدر حوزه روانشناسی بوده است. مشاهدات و بازاندیشی

دهند. تأمل پیاژه در روند رشد شد. برخی مفاهیم مطرح شده توسط فروید هنوز هم تروتازه در عرصه روانشناسی به حیات خود ادامه می
نها روانشناسی شناختی و روانشناسی تسازي شد که تا هم اکنون نهگیري نظریه رشد شناختی تحولی دورانفرزندانش، منجر به شکل

هاي روانشناسی را هم تحت تأثیر قرار داده است. مفاهیم طرحواره، جذب و انطباق از جمله این مفاهیم هستند. رشد که سایر حیطه
تاري را اکنون درمان شناختی رفاش منجر به خلق مفاهیمی چون جبران افراطی شد که تا همتأمالت آدلر در تجارب زیسته شخصی

سازي پاسخگر را برایمان به ارمغان آورد. حتی هاي آزمایشگاهش شرطی"حاشیه"مدیون و وامدار خود نگاه داشته است. توجه پاولف به 
گذاري آنها در وهله اول مرهون مشاهدات و تأمالت امثال کرچمر و کرپلین است. هاي شخصیتی و اختالالت روانی و نامبندي تیپطبقه
شروع شد. تنها پس  "ابداع نظریه"، و "هاي مفهومیچارچوب"ی از این دست کم نیستند. درواقع تولد روانشناسی علمی با ایجاد هایمثال

ها و نیز میزان تعمیم پذیریشان مد نظر روانشناسی علمی قرار گرفت. آنچه که از این مرحله بود که آزمودن صحت و سقم این نظریه
شود. دادند، تقریباً همان چیزي است که هم اکنون پژوهش کیفی نامیده میي دستیابی به یک نظریه انجام میپیشگامان روانشناسی برا

 نشدند!  "0,05عدد معناداري مقدس "یک از این بزرگان براي تدوین نظریه خود دست به دامان عدد و رقم و ملتمس هیچ
ها و یا معدود این علم قدم گذاشتند که توان و ظرفیت استنتاج از تک آزمایش در دوره بعدي تاریخ روانشناسی، اندیشمندانی به عرصه   

هاي حافظه کاري ابینگهاوس، آزمایش واتسون با موش سفید، ها را در فضاهاي آزمایشگاهی یا محیط طبیعی داشتند. آزمایشآزمایش
سازي رفتار پرخاشگرانه توسط بندورا و ري کاور جونز با پیتر، مدلزمایش مآزمایش هارلوها با نوزادان میمون، آزمایش بالبی با نونهاالن، آ

هاي غیر پیچیده، در محیط طبیعی یا ها یا مفاهیمی که فقط و فقط با آزمایشهایی هستند از نظریهآزمایش زندان استانفورد معدود مثال
ها و اصول بسیاري از پژوهش اکنون همچنان زیر ساخت هاي پیچیده آماري تدوین شدند و تا همسازيآزمایشگاهی و بدور از مدلنیمه

 شوند. روانشناسی کاربردي معاصر را محسوب می
ها به محک پژوهش سپرده شد. و باالخره پذیري این نظریهدر دوره تاریخی بعدي به مدد نظریه احتماالت و قوانین ریاضی آن، تعمیم   

هاي فراگیر با قابلیت تعمیم باال و دستیابی به علم پوزیتیویستیک روانشناسی فرا ه نظریههاي پیچیده آماري براي رسیدن بعصر مدلسازي
 رسید.

غرض از یادآوري تاریخچه مذکور، تردید در رویکرد تجربی به عنوان رویکردي کمی، قوي و غنی در روانشناسی نیست؛ بلکه هدف    
پردازي است. درواقع اگر ورزي و نظریهمند، اندیشهناسی در مشاهده نظامهاي ارزشمند روانشهشدار درباره خطر فراموش کردن سنت

شان نبود، و اگر به ذهن خویش به عنوان قویترین ابزار مشاهدات عمیق این بزرگان نبود، اگر ذهن این افراد به دنبال تبیین تجارب زیسته
دانستند نشناسی وجود نداشتند. بزرگان و پیشکسوتان ما بخوبی میهاي مهم رواکردند، بسیاري از نظریهتبیین تجارب بشري اعتماد نمی

بندي، تحلیل و نقد کنند و در نهایت اصول کلی تبیینی براي توضیح روان چگونه ببینند، بشنوند، و دستاوردهاي فکري خویش را طبقه
ین سبک مشاهده و تربیت ذهن دانشجو براي تفکر انسان خلق کنند. متأسفانه در آموزش کنونی روانشناسی در ایران، جایی براي تعلیم ا

مند وجود ندارد و این درحالی است که باتوجه به تحوالت عظیمی که در عرصه تمدن بشري اتفاق افتاده است و طبیعتاً علم نظام
  نماید.پردازي، متناسب با این تحوالت ضروري میروانشناسی نیز از آن متاثر شده است، توجه مجدد به نظریه

هایی متناسب با روند کنونی رشد روانشناختی انسان هزاره نیاز دارد. عصر صنعت به عصر اطالعات اکنون روانشناسی علمی به نظریه   
هاي اطالعاتی ما بیشتر شده است. ابزارهاي انسان معاصر بسی فراتر از ابزارهاي مکانیکی نظیر بیل و تبدیل شده است و درنتیجه مواجهه

هاي روانشناختی متفاوتی نظیر افزارها محتاج مهارتقلم و اتومبیل است. استفاده از ابزارهاي نوین نظیر کامپیوتر و نرم کلنگ و یا

 بحث ویژه -2
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جستجوي صحیح اطالعات، نقد آن و یادگیري خودراهبر است. به بیان دیگر جدي شدن نقش فضاي دوم درزندگی بشر، منجر به 
ها ها تغییر کرده است. انگیزهناختی و حتی هیجانی انسان شده است. نیازهاي سطح باالتر انسانتحوالتی اساسی و ماهوي در روند رشد ش

هاي سنی در معرض اطالعات متعدد، هاي هزاره سوم در تمامی گروهاند. انسانها تازه شدهاند و به تبع آن رفتارها و مقابلهمتفاوت شده
ها سبک تجزیه و تحلیل اطالعات و فرایند تفکر سطح باالتر نظیر استدالل، تفسیر، جهههاي متفاوت هستند. این موامتنوع و با کیفیت

هاي مبتنی بر قدرت عضالنی و به قول معروف کد هاي مورد نیاز انسان از مهارتقضاوت، نقد و خلق را به شدت متأثر کرده است. مهارت
پذیري گیري و همچنین انعطافن تغییر کرده است. سرعت در تصمیمهاي ظریف ولی سریع حرکتی انگشتایمین و عرق جبین به مهارت

شناختی انسان است. تغییرات تا شناختی زیاد، رمز بقاي انسان هزاره است. و این همه به معناي تغییراتی در ساختار و فرایند تحول روان
رسد ساختار پیچیده روانشناختی انسان هزاره نظر میشود. بهصحبت می Xدر برابر نسل  Zو  Yبدانجا واضح است که هم اکنون از  نسل 

 پردازي است.محتاج بازتبیین و نظریه
ها و نیازهاي انسان هزاره از ابعادي متفاوت با نیاکانش است. رفتارهاي سازگار و ناسازگار نیز هاي هیجانی و عاطفی، انگیزهتجربه   

وانشناختی نظیر معناي خانواده، مفهوم نوجوانی، معناي اخالق، مفهوم خوشبختی و ... نیز اند. تغییر در مفاهیم راي پیدا کردهتعاریف تازه
اند مثل زندگی با یک بیماري روانی یا جسمی محتاج بازنگري مفاهیم حوزه روانشناسی است. تجاربی که اخیراً شیوع بیشتري یافته

 ن از دیگر موارد محتاج تبیین مفهومی در روانشناسی معاصر هستند. مزمن، و یا زندگی با فرد داراي یک اختالل روانی یا جسمی مزم
هاي فوق که جهانی هستند، باید ابعاد بومی روانشناسی را نیز افزود. از جمله رویدادها روانشناختی بومی محتاج نظریه پردازي به چالش   

در فضاي مجازي، پایین آمدن سن مصرف مواد، بلوغ جسمی میتوان این موارد را یادآوري کرد: خودسوزي زنان، روابط با جنس مخالف 
زودرس، بیکاري یا طالق به سبک ایرانی آن! با توجه به تمامی آنچه که تاکنون گفته شد، الزم است اندیشمندان روانشناسی معاصر به 

ربی، کمی و پوزیتیویستی روانشناسی سنت مشاهده همراه با تأمل و تبیین بازگردند. این بازگشت به معناي دوري از فرایند علمی، تج
گرا با پارادایم شأنیت پیدا کند نیست؛ بلکه به معناي تلفیق پارادیم طبیعت "علم تجربی"معاصر که باعث شد روانشناسی به عنوان یک 

 گراست؛ پارادایمی که برآیند عملیاتی آن پژوهش ترکیبی یا آمیخته نامیده شده است.تجربه
هاي کمی، به امید تعمیم بیشتر آنها ویا افزودن متغیرهاي کمی جدید براي غنا هاي موجود با روشه آزمودن نظریهجان کالم این ک   

هاي پژوهشی هاي موجود به امید تبیین بهتر ساختار روانشناختی انسان معاصر، تنها بخشی از تالشها یا نظریهبخشیدن به مدل
هایی است که نوخاست  "چگونه"و  "چرا"دیگري از ماموریت پژوهشی ما پاسخ دادن به  سازد. بخش مهمروانشناسی معاصر را می

کنم شاید، براي تبیین رشد شناختی انسان معاصر به مفاهیم جدیدي فراتر از مفاهیم یا متفاوت با مراحل ، تأکید می"شاید"هستند. 
ري شود، شاید الگوي فرزندپروي معاصر باید از نو طراحی شود. رشدي پیشنهادي پیاژه نیاز داریم. شاید باید معناي خانواده بازنگ

بدیهیست که ذهن خوانندگان این سطور نیز پراز شایدهاي فراوانی دیگري است که خاستگاه آنها تجارب زیسته هریک از ما به عنوان 
هاي تاریخی سی را دارند. حتی اگر نظریههاي پژوهش کیفی ظرفیت کافی براي پاسخ به این نیاز نوین علم روانشناروانشناس است. روش

هاي کاربردي جدید در علم روانشناسی را به ذهن هاي روبروي انسان هزاره نیاز به روشما سرجایشان بمانند و تغییري نکنند، چالش
 هاي کمی خواهد بود.هشآیند و البته که تعمیم پذیري آنها مستلزم پژوهاي کیفی برمیها نیز از دل پژوهشمتبادر میسازد. این روش

 چه باید کرد؟
هاي آمیخته و ترکیبی آغاز شده است. مطالعه درسایر کشورهاي دنیا مدتهاست این حرکت بازگشت به پژوهش کیفی و همچنین پژوهش

ر در حوزه ترین مسیر براي دریافت چگونگی آمیختن پژوهش کمی و کیفی با یکدیگترین و دردسترسکارهاي دکتر عباس تشکري، ساده
شود از خودمان آغاز کنیم. به روانشناسی معاصر است. اما در ایران ما هنوز راه درازي در پیش داریم . باید کاري بکنیم. پیشنهاد می

 عنوان روانشناس:
 تر تربیت کنیم.خودمان را براي مشاهده دقیق )1

 فضاي بازاندیشی را براي خود و همکارانمان فراهم کنیم. )2

 را با فلسفه علم و تفکر علمی به عنوان یک سنت اصلی دانشگاهی آشنا کنیم.دانشجویانمان  )3

 هاي درسی در نظر بگیریم.هاي پژوهش کیفی جایگاه مستقل رسمی در برنامهها و طرحبراي روش )4
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ه باشد که هاي کوچکتر و محدودتري داشتهاي کالن، نیازمند نظریهبه دانشجویان آموزش دهیم که روانشناسی عالوه بر نظریه )5
 خاست است.پردازي دادهویژه روش نظریهراه کشف آنها پژوهش کیفی به

 هاي کیفی فضاي مناسب در مجالت علمی در نظر بگیریم.براي انتشار نتایج پژوهش )6

 م.گیرانه پژوهش کیفی را داشته باشیها در چارچوب متدلوژیک سختقلم به دست شویم و مکانیکی ننویسیم، جسارت ابراز ایده )7

 ترین سطح ممکن است پس این نوع تفکر را در خود تریبت کنیم.پژوهش کیفی مستلزم تفکر نقاد و خالق در مطلوب )8

پردازي دیر شده است، با هاي پژوهش کیفی، و فنون نظریهبا توجه به این که همین االن هم براي آشنایی با فلسفه علم، روش )9
 ها بخشی از این دورافتادگی را جبران کنیم.کارگاهبرگزاري سمینارها، مدارس تابستانی و 

 
 شود. ها مدتهاست پژوهش کیفی بسیار جدي گرفته میشایان ذکر است که هم اکنون خوشبختانه در برخی از دانشگاه •
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 ایران شناسی روان کنگرة ششمینتاریخ اعالم نتایج داوري نهایی مقاالت  -1-3
 20 تا نهایی داوري نتایج و دارد قرار نهایی داوري فرآیند در بود، گرفته قرار اولیه پذیرش مورد آنها چکیده که مقاالتی مبسوط خالصه
 .شد خواهد اعالم کنگره سایت طریق از مهرماه

 
 اطالعیۀ جذب مشارکت و همکاري در برگزاري کنگره -2-3

در » ششمسن کنگرة انجمـن روانشناسـی ایـران   «ها و مؤسساتی که عالقمند به مشارکت و همکاري در برگزاري ها، سازمانشرکت
مهـر   20ذیل را تکمیل و تا تاریخ  هايباشند، خواهشمند است بر حسب نوع مشارکت یا درخواست، فرممی 1396آبان ماه  25-23تاریخ 

 (آقاي محسن پروازي) ارسال فرمایند.   09124527160به دبیرخانه همایش ایمیل و یا به شمارة  1396ماه 
 

 ن کنگرة انجمن روانشناسی ایرانیفرم الف : فرم درخواست مشارکت در برگزاري ششم
 

 

 نام موسسه یا شرکت:

 نام و نام خانوادگی مدیر موسسه:

 آدرس:

 تلفن:

 نمابر:

 پست الکترونیک:

 نوع اسپانسري مورد نظر * :

 رتبۀ ج :           رتبۀ ب :           رتبۀ الف :         رتبۀ ویژه :

 

 * جهت اطالع از نوع اسپانسري، نحوة پرداخت هزینه و خدمات قابل ارائۀ کنگره به اسپانسرها به فرم ب/ج مراجعه کنید.

 

 مدیر نام و امضاء
 
 

 
 
 

 شناسی ایرانهاي انجمن رواناخبار و اطالعیه -3
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 فرم ب) شرایط حامیان ششمین کنگرة انجمن روانشناسی ایران
 )1396آبان ماه  25-23تهران (

 

 تسهیالت
 رتبۀ ویژه

100,000,000 
 ریال

 رتبۀ الف
80,000,000 

 ریال

 رتبۀ ب
40,000,000 

 ریال

 رتبۀ ج
20,000,000 

 ریال

نصب آرم شرکت در پایگـاه اینترنتـی   
 کنگره

    

     شرکت در برنامه کنگره درج آرم

 ×    درج آرم شرکت در بنرهاي کنگره

نفر از سوي حامی در کنگره  1حضور 
بـه صــورت رایگــان بـه همــراه بســتۀ   

 کنگره
   × 

 × ×   متر مربع 6یک غرفه به مساحت 

ــرکت در    ــات ش ــب تبلیغ ــان نص امک
ــره   ــزاري کنگ ــل برگ ــه مح  محوط

 (جزئیات طبق توافق)
 × × × 

درج تبلیغــات شــرکت در کتابچــه یــا 
 سی دي خالصه مقاالت

تبلیغات آرم روي 
کتابچه/سی دي + 

دو صفحه داخل 
 کتابچه/سی دي

تبلیغات یک 
صفحه داخل 

 کتابچه/سی دي

درج آرم داخل 
 کتابچه/سی دي

درج آرم داخل 
 کتابچه/سی دي
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 فرم ج شرایط اجارة غرفه (غیر از حامیان مالی)
 

 تسهیالت امکانات قیمت (ریال) متراژ ردیف

 15,000,000 متر 6 1

 عدد میز 1
 عدد صندلی 2

 نور
 برق

حضور یک نفر از افراد غرفه 
 در کنگره به صورت رایگان

 20,000,000 متر 9 2

 عدد میز 1
 عدد صندلی 2

 نور
 برق

حضور یک نفر از افراد غرفه 
 در کنگره به صورت رایگان

 
 :راهنمایی و توضیحات

به دبیرخانۀ کنگـره ایمیـل و یـا     1396مهر ماه  20تا تاریخ و پس از تکمیل، آن را  رهیذختوانند فرم درخواست را  متقاضیان محترم می -
 ارسال نمایند. 09124527160به شمارة 

امضـاي طـرفین قـرارداد    دو نسخۀ فرم قرارداد تنظیم و به آدرس متقاضـی ارسـال خواهـد شـد. پـس از       پس از دریافت فرم درخواست، -
از هزینۀ مشخص شـده در قـرارداد الزم اسـت توسـط شـرکت بـه        %50(مدیرعامل شرکت متقاضی و نمایندة انجمن روانشناسی ایران) ، 

 حساب انجمن واریز گردد.
 (آقاي محسن پروازي) تماس حاصل فرمایید. 09124527160* براي اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

 نمایید. ارسال congress.iranpa@gmail.comل شده را به آدرس ایمیل دبیرخانۀ کنگره به نشانی * لطفاً فرم تکمی

 دکتري دوره  مژده به فارغ التحصیالن -3-3
 علی دکتر جایزه دریافت براي را دکترا مختلف هاي دوره التحصیل فارغ سرآمدان از نفر پنج انتخاب مسئولیت انجمن روانشناسی ایران

 .شد خواهد اعالم بزودي آن شرایط که است پذیرفته سیاسی اکبر

 روانشناسی سالمت بالینی دریافت پروانه انتشار نشریه (فصلنامه) -4-3
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شده  روانشناسی سالمت بالینی از موفق به دریافت پروانه انتشار نشریه (فصلنامه) ایران انجمن روانشناسی

 .است که بزودي فراخوان مقاله خواهد شد

 وابسته انجمن روانشناسی ایران یتعضوشرط اخذ  -5-3
 ،پذیرفته شدن به عنوان یک عضو وابسته ي انجمن3/7/96 تاریخ  از که شد مصوبانجمن روانشناسی ایران بنا به تصمیم هیات مدیره 

  .است منوط بر دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی ارشد در رشته هاي مرتبط و همجوار

 مقاالت مجالت انجمن، صرفا براي اعضاي انجمن قابل دانلود است -6-3
کنند که یکی از آنها،  هایی پیدا می با توجه به تحت وب شدن عضویت در انجمن، هر کدام از اعضاي انجمن بعد از عضویت دسترسی

باشد. در نمایه هاي مختلف، چکیده مقاالت مجالت انجمن قابل دسترسی است و متن کامل  امکان دانلود مقاالت مجالت انجمن می
  .مقاالت، صرفا در سایت انجمن قابل دسترسی است

mailto:congress.iranpa@gmail.com
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به ثبت نام تحت وب اقدام اگر تاکنون به عضویت انجمن نائل نشده اید، یا اینکه قبال و از طریق پست عضو انجمن شده اید، لطفا نسبت 
 .فرمایید

 :قبل از اقدام به ثبت نام و عضویت در انجمن روانشناسی ایران خواهشمند است فایل هاي مدارك زیر را به صورت اسکن شده آماده کنید
  . jpg کیلو بایت ،فرمت عکس 100، اندازه عکس کمتر از 3*4عکس پرسنلی  •

 .)کیلو بایت 100شناسنامه (اندازه کمتر از تصویر کارت ملی یا تصویر صفحه اول  •
(اندازه  کیلو بایت) یا تصویر کارت دانشجویی(در صورتی که دانشجو هستید) 100تصویر آخرین مدرك تحصیلی (اندازه کمتر از  •

 .)کیلو بایت 100کمتر از 
 رتصویر مدرك ارزشیابی شده از وزارت علوم براي دانش آموختگان دانشگاههاي خارج از کشو •

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

org/RegUserhttp://www.iranpa. 
 
 عضوگیري انجمن روانشناسی ایران به صورت تحت وب انجام می شود -7-3 

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   نیست. طریق وب اقدام نمایند و نیازي به ارسال مدارك به صورت پستی

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

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

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

 )کیلو بایت 100تصویر کارت ملی یا تصویر صفحه اول شناسنامه (اندازه کمتر از  .2
یا تصویر کارت دانشجویی(در صورتی که دانشجو هستید)(اندازه کیلو بایت)  100تصویر آخرین مدرك تحصیلی (اندازه کمتر از  .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
 رتصویر مدرك ارزشیابی شده از وزارت علوم براي دانش آموختگان دانشگاههاي خارج از کشو .5
 .براي اینکه در فرآیند ثبت نام با مشکل روبه رو نشوید از مرورگر کروم(آخرین نسخه) استفاده نمائید .6

 کانال انجمن روانشناسی ایران در تلگرام -8-3

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

 روانشناسی کشور معرفی نمایید.

telegram.me/iranpsyasso   
   

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

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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اي تدوین و نامههاي تخصصی شیوهشایان ذکر است انجمن روانشناسی ایران در نظر دارد در خصوص نحوه اطالع رسانی شعبه ها و گروه
سانی رهاي اطالعاطالع رسانی نماید. تا زمانی که چنین کاري انجام نگرفته است الزم است شعبه ها و گروه هاي تخصصی صرفا از ظرفیت

رم با نام و آ ،تشکیل هر گروه و کانال در فضاي مجازيانجمن (سایت، خبرنامه و کانال) استفاده نمایند و به جز کانال اصلی انجمن،
 انجمن مجاز نیست.

 انجمن روان شناسی ایران علمی ـ ترویجیمجله  شناسی،فراخوان مقاله براي نشریه دانش روان -9-3

اي علمی ـ ترویجی است که به منظـور ارتبـاط دانـش علمـی و فنـی پژوهشـگران بـا جامعـه،          مجله، »شناسیدانش روان« فصلنامهدو
شناسـی از دیـدگاه   شناسی و تحلیـل موضـوعات روان  هاي مختلف روانهاي عمده در زمینهپیشرفتسهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی 

هـاي علمـی یـا    د و بررسی، گزارشق)، نResearch Papersشود. مقاالت پژوهشی (پژوهشگران، کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می
 شناسان اثرگذار، ترجمه یک فصلاثرگذار، سرگذشت زندگی روان شناسان)، مصاحبه با روانTechnical Noteهاي تحقیقاتی (یادداشت

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

 شود.پذیرفته می
 راهنماي نویسندگان

 به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوري و چاپ مقاالت خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید:
 داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد. مقاله ارسال شده در هیچ نشریه •
 مقاله ارسال شده همزمان به سایر مجالت فرستاده نشده باشد.   •
 ارسال شود. danesheravan@gmail.com  نشانی میل نشریه به مقاله از طریق ای •
 .تهیه شود Bzar 12 باشد. مقاالت فارسی با قلم 5/1حروف چینی شود. فواصل بین خطوط به صورت  4Aمقاالت روي کاغذ  •
 نتایج و فهرست منابع).     –خالصه  –اشکال  –(با در نظرگرفتن محل جداول  باشدصفحه چاپی  8حجم مقاله حداکثر  •
 ، به صورت تک ستونی و فقط طی یک پاراگراف ارائه شود. 11نازك  Bcompsetچکیده مقاله براي مقاالت فارسی با قلم  •
 ).11کیفیت مطلوب باشد  (قلم میترا سیاه  اشکال، جداول و نمودارهاي مقاله حتما اصل بوده و با •

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

کلمـه   220کلمـه و حـداکثر    150کلمه) است. چکیده مقاله حـداقل   6تا 3کلیدي ( گانژوا، چکیده فارسی و (Email)پست الکترونیک 
 ها در یک 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 منـابع ضـرورت نـدارد، پـائین هـر صـفحه بـا        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 یـا مولفـان، سـال انتشـار و صـفحه      باشد، به گونه) APA( باید به شیوه داخل پرانتز مقاله  ارجاعات در متن
ــد.               ــی) باش ــا انگلیس ــی ی ــلی (فارس ــان اص ــان زب ــه هم ــده ب ــاپ ش ــاي چ ــه کاره ــاع ب ــه ارج ــت ک ــر اس ــایان ذک ــود. ش ــر ش  ذک

 -Beck, 1990,pp. 27)8) یا (50، ص 1371به عنوان نمونه: (براهنی، 
 ، منابع، به ترتیب الفبائی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورد شود:  ایان مقالهدر پ

کتاب: نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن براي مولفان بعدي، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان کتـاب بـا   
 قلم (ایتالیک)، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر . 
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 نمونه فارسی:  
 ، روان آزمائی، دانشگاه تهران  1)، آناستازي، 1371براهنی، نقی (

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

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

 (داخل گیومه)، عنوان مجله (با قلم ایتالیک)، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره  صفحات مقاله.  
فاده از نقل به مضمون و مطالب استنتاج شـده از منـابع و ماخـذ، بـا حـروف نـازك و اسـت        -مستقیم و غیر مستقیم  -ها نقل قول •

هاي مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، بالفاصله در میان پرانتـز نوشـته   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، پالك ، •
 ravan@gmail.comedaneshالکترونیک نشریه:  پست •

 
 بازگشت به صفحه اول

 
  ایران شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه -10-3

 دستورالعمل اجرایی شعبه هاي انجمن روان شناسی ایران -1-10-3
 انجمن روانشناسی ایران گزارش کند. بار به مسئول شعبه در هیات مدیرههر شعبه موظف است فعالیت خود را هر دو ماه یک -1
هاي بلند مدت و کوتاه مدت، همایش) برگزار کنند به هاي آموزشی (کارگاه، سمپوزیوم، دورهتوانند هرگونه فعالیتها میشعبه -2

 شرط این که :
مجوز براي برگزاري  هاي آن را یک ماه قبل براي انجمن ارسال نمایند تا پس از تایید هیات مدیرهرزومه مدرس و سرفصل -الف

 توسط مدرس مذکور صادر شود.
 نرخ هر کارگاه منطبق با مصوبات انجمن روانشناسی ایران است. -ب
 .ارزیابی انجام و به سازمان مرکزي ارسال شود ،براي هر کارگاه -ج
ظرف دو هفته از زمان کلیه گواهی کارگاه ها توسط انجمن صادر می شود و فهرست اسامی شرکت کنندگان در کارگاه ها باید  -3

 برگزاري براي انجمن ارسال شود.
   درصد از کل مبلغ دریافت شده از ثبت نام شرکت کنندگان در آموزش ها را به عنوان باالسري و بمنظور  10شعبه ها  -4

 .هاي پستی باید به حساب انجمن روانشناسی ایران واریز نمایندهزینه
 گونه فعالیت فقط با کسب مجوز کتبی از هیات مدیره مرکزي مجاز است.استفاده از نام و لوگوي انجمن براي هر -5
 هر فعالیتی بدون درج لوگو و نام انجمن در مستندات جزء عملکرد محسوب نخواهد شد. -6
 .ماه قبل از پایان دوره تمهیدات الزم را براي انتخابات دوره بعد فراهم کند 2هر شعبه موظف است  -7
 اجرایی شعبه بدون داشتن حق رأي مجاز است.شرکت بازرس در جلسات شوراي  -8
 به تصویب هیات مدیره ي انجمن رسید. 2/12/1395زیر بند در تاریخ  3بند و  9این دستورالعمل در  -9

     

mailto:danesheravan@gmail.com%D9%BE%D8%B3%D8%AA
mailto:danesheravan@gmail.com
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 آئین نامه تشکیل و فعالیت شعبه هاونمایندگی هاي انجمن روانشناسی ایران -2-10-3
 کلیات -فصل اول

و ارتقاء علم روان شناسی و رشته هاي مربوط و توسعه کمـی و کیفـی نیروهـاي متخصـص و بهبـود       به منظور گسترش، پیشبرد، : 1ماده 
دایـر   نماینـدگی هـایی   و نامه شعبه هابخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه هاي مذکور، انجمن روانشناسی ایران طبق این آئین 

 .خواهد کرد
نامه مربـوط بـه   ها است (آیینمثال دانشگاه براي اشخاص حقیقی است .عضو موسساتی براي اشخاص حقوقی بطور شعبه و نمایندگی1-1

 شرایط عضو موسساتی در آینده نزدیک اعالم خواهد شد.)
 نفع مالی براي افراد نخواهد داشت. هاي انجمن روان شناسی ایران غیرانتفایی است وشعبه ها و نمایندگی1- 2
 در انجمن روانشناسی ایران شرط الزم می باشد. عضویت-3-1
 انجمن امکان واگذاري مکان 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  

روابط علمی و تحقیقاتی در سطح نمایندگی یا شعب بین محققان و متخصصانی که به نحوي بـا علـم روان شناسـی    ایجاد و تحکیم  -1-2
 ارتباط دارند.

همکاري با نهادهاي اجرائی، علمی، و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگري طرح ها وبرنامه هاي مربوط به امور آموزش و پـژوهش و   -2-2
 فعالیت انجمن در حوزه شعبه یا نمایندگی،   صنعت در زمینه علمی موضوع

 ترغیب و تشویق پژوهش گران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در حوزه شعبه یا نمایندگی. -3-2
 .  5ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و کارگاه ها در حوزه شعبه یا نمایند -4-2
   تشکیل 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 یکبار(آخر هر فصل).تهیه گزارش از فعالیت-7-2

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

 نمایندگی 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 

همجـوار  بصـورت منطقـه اي اداره     اسـتان هـاي   آینـده  و در فعالیت هر شعبه قلمرو یک استان است.(در هر استان یک تشکیل می شـود 
                                                   خواهد شد که دستورالعمل آن بعدا توسط هیات مدیره اعالم خواهد شد)شعبه داراي یک شوراي اجرائی خواهد بود.                                     

 سته باشد بنا به تقاضاي هفت نفر از اعضاء  عضو پیو 10در استان هایی که انجمن حداقل داراي  -1-3
 از طریق انتخابات و با نظارت نماینده هیات مدیره تشکیل خواهد شد.   2پیوسته و تصویب هیئت مدیره انجمن، شعبه درجه 

انتخاب مـی   اعضاي حاضر در جلسه انتخابات شعبه براي مدت دو سال که توسط اکثریت 2تعداد اعضاء شوراي اجرائی شعبه درجه  -2-3
شود سه نفر خواهد بود که حداقل دو نفر از آنها باید داراي درجه دکتري باشند. اعضاء شوراي اجرائی از میان خود یـک نفـر را بـه عنـوان     

انجمـن  رئیس، یک نفر را به عنوان دبیر، و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند کرد. هر دو مرحله انتخابات باید به هیئت مـدیره  
 گزارش شود و پس از تصویب هیئت مدیره انجمن رسمیت خواهد یافت.

نفـر از اعضاءپیوسـته آن اسـتان و تصـویب      10عضو پیوسته باشد بنا به تقاضاي الاقـل   20در استان هایی که انجمن حداقل داراي  -3-3
 ره تشکیل خواهد شد.از طریق انتخابات و با نظارت نماینده هیات مدی 1هیئت مدیره انجمن شعبه درجه 

پنج نفر است که توسط اکثریت اعضاي حاضر در جلسه انتخابات  شعبه بـراي مـدت دو    1تعداد اعضاي شوراي اجرائی شعبه درجه  -4-3
اعضاي شوراي اجرائـی شـعبه از میـان خـود یـک نفـر را بـه         سال انتخاب می شوند و حداقل سه نفر آنان باید داراي درجه دکتري باشند.
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رئیس، یک نفر را به عنوان دبیر و یک نفر را به عنوان خزانه دار شعبه انتخاب می کنند. هـر دو مرحلـه انتخابـات پـس از تصـویب       عنوان
 هیئت مدیره انجمن رسمیت خواهد یافت.

ر شـعبه عهـده   رئیس شوراي اجرائی مسئولیت کلیه امور شعبه را در مقابل هیئت مدیره انجمن خواهد داشت و در غیاب رئیس، دبی -5-3
 دار وظایف و مسئولیت هاي او خواهد بود.

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

 مربوط خواهد بود.امور آنها با شعبه 
 نمایندگی :-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

 شود.تبصره :در استان هاي که شعبه وجود ندارد درخواست نمایندگی مستقیما توسط هیات مدیره بررسی می 
در هر نمایندگی بنا به پیشنهاد اکثریت درخواست کنندگان آن نمایندگی و تصویب شعبه استان مربوطه، یک نفر از اعضاء پیوسـته   -2-4

ساکن در حوزه نمایندگی به عنوان مسوول و یک نفر به عنوان خزانه دار براي مدت یکسال بـه شـرط سـکونت در آن شـهر انتخـاب مـی       
 افراد به این سمت ها تا سه سال پی در پی بالمانع است.شوند. انتخاب مجدد 

 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 
و در این مـوارد نیـازي بـه تأییـد هیئـت       با شعبه و نمایندگی است مه انجمنپذیرش 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.

فـیش  –چنانچه عضو گیري یا تمدید عضویت در شعبه یا نمایندگی صورت بگیرد با ارسال مدارك(فرم عضویت یا تمدید عضـویت  -7ماده 
 و لیست اسامی آنها ، سرانه به آن شعبه یا نمایندگی  تعلق می گیرد. عکس) -آخرین مدرك تحصیلی –بانکی 

 ارکان شعب ونمایندگی -فصل چهارم
 اصلی شعبه هاو نمایندگی هاارکان : 8ماده 

 الف: مجمع عمومی                ب: شوراي اجرائی                    ج: بازرس
 

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

 می خواهند بود.ونمایندگی هاي داراي مجمع عمو 2و  1شعبه هاي درجه  -1-9
مجمع عمومی عادي سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رأي کتبی نصف به عالوه یک حاضرین اعضـاء شـعبه یانماینـدگی     -2-9

 انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.
ت تا سـی روز تشـکیل مـی شـود و بـا هـر       در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله بیس -3-9

 تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.
مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروري با دعوت شوراي اجرائی یا رئیس شوراي اجرائی یا بازرس، و یـا بـا تقاضـاي کتبـی یـک       -4-9

 سوم اعضاء پیوسته تشکیل می شود.
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مـی باشـد و    9-3و 9-2شرایط رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط مجمع عمـومی عـادي مـذکور در بنـدهاي      -5-9
 تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

 تبصره: دعوت براي تشکیل مجامع عمومی کتبی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطالع اعضاء برسد.
 وظائف مجمع عمومی عادي: :10ماده 

 انتخاب اعضاء شوراي اجرائی و اعضاء علی البدل این شورا، بازرس و بازرس علی البدل. 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 
 ي اجرائی و بازرس.پیشنهاد عزل شورا -1-11
 پیشنهاد انحالل شعبه یا نمایندگی. -2-11

 : تصمیمات مجمع عمومی عادي و فوق العاده نمایندگی و شعبه پس از تصویب هیئت مدیره انجمن رسمی خواهد شد.1تبصره 
 ه می شوند.: مجامع عمومی نمایندگی، توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئیس و یک دبیر ومنشی (ناظر) ادار2تبصره 
 توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئیس، یک دبیر، و یک ناظر اداره می شوند. 2و1: مجامع عمومی شعبه درجه 3تبصره 
 : اعضاء هیئت رئیسه با اعالم یا پذیرش نامزدي خود در مجمع، انتخاب می شوند.4تبصره
شوراي اجرائی باشند. همچنین کسانی کـه مـی خواهنـد در انتخابـات     : اعضاء هیئت رئیسه مجمع عمومی نباید در آن زمان عضو 5تبصره

 شوراي اجرائی و بازرس، کاندیدا شوند نمی توانند عضو هیئت رئیسه مجمع باشند.
 ب: شوراي اجرائی

 مقررات مربوط به شوراي اجرائی به شرح زیر است: :12ماده
عضو علی البدل است که هر دو سال یک بار بـا رأي مخفـی از میـان    مرکب از سه عضو اصلی و یک  2شوراي اجرائی شعبه درجه  -1-12

 اعضاء پیوسته شعبه که بیش از یکسال از عضویت آنها در انجمن می گذرد انتخاب می شوند.
عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که هر دو سـال یـک بـار بـا رأي مخفـی از میـان        5مرکب از  1شوراي اجرائی شعبه درجه  -2-12

 ء پیوسته شعبه که بیش از یکسال از عضویت آنها در انجمن می گذردانتخاب می شوند.اعضا
هیچ یک از اعضاء شوراي اجرائی نمی توانند بیش از دو دوره متوالی (چهار سال متوالی) به عضویت شوراي اجرائـی انتخـاب شـود     -3-12

 مگر در مواردي که ضرورت خاص آن به تصویب هیئت مدیره انجمن برسد.
شوراي اجرائی حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأي کتبی به تعیین سمت هاي اعضاء شـورا اقـدام    -4-12

 خواهد کرد. در مورد رئیس شوراي اجرایی، مالك داشتن سابقه عضویت بیش از دوسال در انجمن الزامی است.
امضاي رئیس شوراي اجرائی و خزانه دار همراه با مهر شعبه، و نامـه هـاي رسـمی بـا امضـاء       کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با -5-12

 رئیس شوراي اجرائی معتبر است. مهر هاي شعبه با نظر هیئت مدیره انجمن تهیه می شوند.
 معتبر است.جلسه شوراي اجرائی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضر  -6-12
کلیه مصوبات شوراي اجرائی در دفتر صورتجلسات شوراي اجرائی ثبـت و پـس از امضـاء اعضـاء در شـعبه یـا نماینـدگی مربـوط          -7-12

 نگهداري می شود.
شرکت اعضاء شوراي اجرائی در جلسات ضروري است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره انجمـن،   -8-12

 جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب، در حکم استعفاي عضو غایب خواهد بود. در سه
در صورت استعفا، برکناري یا فوت هر یک از اعضاء شوراي اجرائی، عضو علی البدل براي مـدت باقیمانـده دوره بـه جانشـینی وي      -9-12

 تعیین خواهد شد.
 أي مجاز است.شرکت بازرس در جلسات شوراي اجرائی بدون داشتن حق ر -10-12
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شوراي اجرائی مکلف است ظرف حداقل سه ماه پیش از پایان تصدي خود نسبت به فراخوانی مجمع عمـومی و انتخـاب شـوراي     -11-12
 اجرائی جدید اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی براي بررسی به هیئت مدیره انجمن ارسال نماید.

 یشین تا تأیید شوراي اجرائی جدید از سوي هیئت مدیره، مسئولیت امور شعبه را بر عهده خواهد داشت.تبصره: شوراي اجرائی پ
 وظایف شوراي اجرائی شعبه به شرح زیر است:: 13ماده 

 اداره امور جاري شعبه طبق آیین نامه تشکیل و فعالیت نمایندگی ها و شعبه ها -1-13
 ت بر فعالیت آنهاتشکیل گروه هاي علمی شعبه و نظار -2-13
 حفظ و نگهداري اموال منقول و غیر منقول شعبه -3-13
 تهیه گزارش سالیانه و ترازنامه مالی براي طرح در مجمع عمومی شعبه -4-13
 انتخاب و معرفی نمایندگان شعبه براي شرکت در مجامع علمی داخلی -5-13
 عبهاجراي طرح ها و برنامه هاي علمی در چهارچوب وظائف ش -6-13
 جلب هدایا و کمک هاي مالی -7-13
 ارسال گزارش هاي مالی و گزارش هاي الزم دیگر به هیئت مدیره انجمن روان شناسی -8-13

 ج: بازرس
مجمع عمومی عادي شعبه یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنـوان بـازرس  علـی البـدل بـراي مـدت دو سـال        : 14ماده 

 انتخاب می کند.
 ره: انتخاب مجدد بازرس و بازرس علی البدل بالمانع است.تبص

 وظائف بازرس به شرح زیر است: :15ماده 
 بررسی اسناد و دفاتر مالی شعبه و تهیه گزارش براي مجمع عمومی شعبه -1-15
 بررسی گزارش ساالنه شوراي اجرائی و تهیه گزارش از عملکرد شعبه براي اطالع مجمع عمومی شعبه -2-15
 گزارش هرگونه تخلف شوراي اجرائی از مفاد اساسنامه انجمن و مفادآیین نامه تشکیل و فعالیت نمایندگی ها و شعبه ها -3-15

تبصره: کلی اسناد و مدارك شعبه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوي شوراي اجرائی شعبه بـراي بررسـی   
 یرد.در دسترس بازرس قرار گ

بازرس انجمن نظارت بر عملکرد شعبه ها را دارد در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به هیات مدیره اعالم و هیات مدیره پـس  -4-15
 از بررسی حق تصمیم گیري مجدد یا انحالل آن شعبه را خواهد داشت.

 
 فصل پنجم: گروه هاي علمی شعبه

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

 (روانشناسی بالینی.روانشناسی مشاوره.روانشناسی ورزش و..........) گروه هاي تخصصی )1
 کمیته آموزشی و پژوهشی )2
 کمیته انتشارات )3
 کمیته آمار و اطالعات )4
 کمیته پذیرش و روابط عمومی )5
 ه گردهمایی هاي علمیکمیت )6
 کمیته مالی )7

 هاي تخصصی وکمیته ها گزارش فعالیت هاي خود را هر سه ماه یکبار  هر کدام از گروه-1-16
 (آخر هر فصل)   هاي تخصصی ومسوولین کمیته هاي انجمن ارسال نمایند. ابتدا به شعبه و بعد به مسوولین گروه
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 فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه
 مالی نمایندگی و شعب عبارتند از:منابع : 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 کمک هاي دریافتی -3-17

با حق امضـا دو نفـر از اعضـا شـوراي اجرایـی و بـا مهـر شـعبه آن          :تمامی شعب می بایست در استان خود حسابی باز کنند1تبصره 
 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 ایـران واریـز مـی    2تبصره
 شوند.
 درصد وجوه دریافتی در زمینه حق عضویت 55،  50،  45به ترتیب ،  1و شعبه درجه  2ندگی ، شعبه درجه : در مورد نمای3تبصره

در پایان هر ماه به عنوان تنخواه گردان به آن نمایندگی یا به حساب شعبه واریز خواهد شد.درصد هـاي فـوق بنـابر تصـمیم هیـات       
 مدیره در موارد ضروري می تواند تغییر کند.

گزارش مالی نمایندگی ها و شعبه ها باید الاقل دو ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی انجمن به هیئت مدیره انجمـن تحویـل    :4تبصره
 شود.

در آمد ها و هزینه هاي نمایندگی و شعبه در دفاتر مالی ثبت می شود. نمایندگی ها حسب مورد و شـعبه پـس از تصـویب    : 18ماده 
 مکلف به ارسال شرح درآمد ها و هزینه ها به هیئت مدیره انجمن است.گزارش مالی در مجمع عمومی شعبه 

که به نام نمایندگی یا شعبه نزد بانک هاي ملی در حـوزه افتتـاح شـده     شعبه یا نمایندگی در حساب مخصوص کلیه وجوه :19ماده 
 است واریز و نگهداري می شود.

 دفتر شعبه  یا نمایندگی نگهداري می شود.کلیه مدارك و پرونده هاي مالی و غیر مالی در  :20ماده 
نمایندگی یا شعبه و نیز اعضاء آنها با نام شعبه یا نمایندگی انجمن، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی بـه گـروه هـا و احـزاب      :21ماده 

 سیاسی را ندارند.
دگی یا شعبه حسب مورد به انجمن منتقل در صورت انحالل نمایندگی یا شعبه کلیه دارائی هاي منقول و غیر منقول نماین: 22ماده 

 خواهد شد و در اختیار هیئت مدیره قرار خواهد گرفت.
تصمیم گیري در خصوص مواردي که در این آئین نامه پیش بینی نشـده اسـت و یـا حالـت اسـتثنایی دارد در صـالحیت         :23ماده 

 هیات مدیره انجمن روان شناسی ایران است.
ندگی ها ویا شعب راسااقدام  به جذب عضو جدید نمایند ویا در صورت تمدید عضویت اعضـاي سـابق بـا    :در صورتی که نمای24ماده 

 به آنها تعلق خواهد گرفت. %5ارسال مدارك مثبته امور فوق،سرانه 
 هیئت مدیره انجمـن روان شناسـی  14-6-1391تبصره در جلسه مورخ16این آئین نامه در شش فصل، بیست وپنج ماده و  :25ماده 

 مورد بازنگري قرار گرفت. 95دیماه  29ایران به تصویب رسید و در جلسه مورخ 
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 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 آذربایجان شرقی
شناسی و علوم دانشگاه تبریز، دانشکده روان

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

 اصفهان

اصفهان ،میدان آزادي (دروازه شیراز) ، 
دانشگاه اصفهان ، دانشکده 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

علوم و تحقیقات کرمانشاه، ساختمان 
 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  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاهواز، 

 1396 تابستانشناسی ایران در سه ماهه ي تخصصی انجمن روانهاگروههاي گزارش فعالیت -11-3

 دکتر الدن فتی  
 شناسی ایرانهاي تخصصی انجمن روانمسئول گروه  

     96سال  تابستانهاي ارسال شده به هیأت مدیره انجمن، در سه ماهه شناسی ایران، بر اساس گزارشهاي تخصصی انجمن روانگروه
 اند:  هاي زیر را اجرا کردهبرنامه

 گردد: می ارایهها ها و وضعیت این گروهاي از فعالیتها، خالصههاي پرثمر مسئوالن و اعضاي این گروهبا سپاس فراوان از تالش 

 شناسی ورزشتخصصی روان گروه •

 گردد:شرح ذیل تقدیم میشناسی ایران بهشناسی ورزشی انجمن روانگروه تخصصی روان 96سال  تابستانگزارش سه ماهه 
o هاي آموزشی برگزاري جلسه جهت آماده کردن برنامه کارگاه 

o مشارکت در آماده سازي روانی تیم هاي مختلف ملی 
o ایفاد سخنرانی در  تخصصی و هاين در قالب برگزاري نشستمشارکت در برگزاري ششمین کنگرة انجمن روان شناسی ایرا

 شناسی ورزشیحوزة روان

 اخبار شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران -12-3
 .جلسات شاخه دانشجویی طبق روال همیشگی هر ماه یکبار در حال برگزاري است

 نهاي تحصیلی و شغلی دانشجویابراي برگزاري همایشی در زمینه چالش هاي آینده فراخوانیشاخه دانشجویی در نظر دارد در هفته
  .شناسی و مشاوره برگزار کندروان

 بازگشت به صفحه اول
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 استان البرزي روانشناسی مثبت جهاد دانشگاهی فصلنامه فراخوان مقاله براي -1-4

اساتید و  از دانشجویان،  فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی مثبت جهاد دانشگاهی استان البرز آماده پذیرش مقاالت اصیل پژوهشی
 پژوهشگران عالقه مند به این حوزه جدید در روانشناسی است. محورهاي عمده پذیرش مقاله عبارتند از:

  شناختیبهزیستی روان
 شناختیان مثبت در بهزیستی رواننقش شادي و هیج

 امدي و خوش بینی
 رضایت از زندگی

 عوامل موثر بر بهزیستی روانشناختی
 صفات، ویژگی ها و توانمندي هاي مثبت

 روابط مثبت
 روانشناسی مثبت در اسالم

  
ارسال و   positivepsychologyjournal@gmail.com توانند مقاله هاي خود را به نشانی الکترونیکی (رایانامه)نویسندگان می

 .(سه شنبه و چهارشنبه ها) تماس حاصل نمایند 021 - 77600055شماره تلفن  یا با
 

 دعوت به همکاري انجمن حمایت از کودکان کار -2-4

کار به عنوان نهادي مردمی، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی، و با هدف آموزش و حمایت از کودکان کار  انجمن حمایت از کودکان
با مجوز رسمی از وزارت کشور، فعالیت خود را آغاز کرده است و تا کنون توانسته است به تعداد زیادي  1381و در معرض آسیب از سال 

ات خود را در بخش هاي آموزش، بهداشت، درمان، تغذیه، روانشناسی و مددکاري اجتماعی به از کودکان کار و خانواده هاي آنها خدم
 .صورت رایگان ارائه دهد

 .ین انجمن جهت امور اجرایی به صورت موظف از عالقمندان و بازنشستگان به این حوزه دعوت به همکاري می نمایدا
اطالع  09121271665ارسال و سپس با پیامک به شماره  board@apcl.org.ir لطفا عالقمندان رزومه خود را به آدرس ایمیل

 .فرمایند

 
 
 بازگشت به صفحه اول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسیي روانهاي خبري حرفهاخبار و گزارش -4
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 رویداد فصل: خشونت علیه کودکان -1-5

 زهرا هشیاري

نظر گرفت، مانند خودمحوري، عدم تکامل ایگو، عدم مسوولیت پذیري، شاید بتوان براي خشونت تبیین کننده هاي فردي بسیاري در 
عدم رشد اخالقی براي زندگی مدنی، رشد شناختی ضعیف، فقدان تفکر تحلیل، اختالالت شخصیت و اختالالت مصرف مواد. که البته 

طی فصل گذشته جامعه شاهد قتل دو تبیین کننده هاي فردي نمی تواند به تنهایی تبیین کاملی از وقوع خشونت به دست دهد. در 
کودك بود، با متهمینی از دو جنس. قاتل آتنا کامال تعمدي و به قصا ضربه زدن به کودك وي را مورد آزارهاي جدي قرار داده و سپس 

اهی، عدم کننده، ضعف در آگبینینفس وي را براي ماندن در جهان متوقف کرده است. اما قاتالن بنیتا به دلیل فقدان تفکر پیش
 مسوولیت پذیري و بسیاري عوامل از این قبیل، بنیتا را از ادامۀ زندگی محروم کردند. 

این نوشتار قصد بازگویی داستان قتل این دو کودك را ندارد، بلکه هدف نشانه رفتن به سمت بیماران روانی رها در جامعه و در کمین  
الدین در خصوص مراقبت از کودکان است، هدف اشاره به ضرورت آموزش هاي کودکان اس، هدف اشاره به آموزش هاي ضروري براي و

جدي به خود کودکان از سطح مهد کودك و حتی تا نوجوانی و جوانی است. روزگاري در سالهاي نه چندان دور به دلیل پایین بودن 
نهضت سوادآموزي براي والدین و سطح سواد عمومی در جامعه، مدارس به سرعت توسعه یافتند و حتی کالسهایی تحت عنوان 

بزرگساالن اجرا شد. مطالبۀ امروز جامعه براي دانش آموزان مدرسه رو، نه صرفاً افزایش سواد بلکه افزایش مهارتهایی براي سالم زیستن 
سوادآموزي است و براي بزرگساالنی که حتی داراي تحصیالت عالیه و تکمیلی هستند الزم است نهضت مهارت آموزي جایگزین نهضت 

گردد. رخدادهاي متعددي که در اینجا تنها به یک مورد آن پرداخته شد ضرورت ورود جدي سرفصل هاي روان شناختی به کلیۀ سطوح 
 تحصیلی و به کلیۀ خانواده ها از طریق رسانه، کالس هاي شهروندي، بنرهاي تبلیغاتی و ابزارهاي ارتباط جمعی را توصیه می کند.

فریاد بسیاري از کودکان آسیب دیده است اصول مراقبت از خود، مواجهه با شرایط خشونت آمیز، و اجتناب از موقعیت هاي اگر آتنا   
پرخطر را می دانست، امروز می توانست براي همگان روز شیرین تري باشد، اگر قاتل آتنا که نمونه اي از بیماران روانی رها شده در 

تن یا معرفی از طرف خانواده اش (که مستلزم برخورداري از دانش عمومی ارتباطی است) براي رصد جامعه است مورد غربالگري خویش
تخصصی قرار می گرفت، امروز روز دیگري براي ادامۀ حیات آتنا بود. اگر زندانیان و مجرمانی که به خودآگاهی، اجتماع پذیري و 

گرفتند، هیچ حکمی نمی توانست منجر به رهایی بی سامان این افراد  مسوولیت پذیري نرسیده اند مورد تشخیص هاي تخصصی قرار می
در جمعیت عمومی گردد و امروز براي بنیتا هم روز دیگري بود. آتنا، بنیتا و بسیار کودکان دیگري که نامی از آنها فاش نشد، تلنگري 

ت براي گسترده کردن و فراهم آوردن میدان است براي توجه تخصصی متخصصان روان شناسی به مهارت افزایی عمومی و تلنگري اس
 حضور این متخصصان از سمت مسووالن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هایادداشت-5
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   »دانش روانشناسی«فصلنامه ششمین شماره دو  -3-6
 شماره دو فصلنامه دانش روانشناسی مطالب زیر به چاپ رسیده است: ششمیندر 

  سخن سردبیر •

  و خانواده درمانی براي والدین کودکان مبتال به اوتیسمزوج درمانی  •

چگونه انجام دهم؟ / چه تعداد؟ تقاضاي اطالعات را به کودکان با اختالل اوتیسم  •
 بیاموزیم

کاهش استرس کارآمد در بیماران مبتال به آلوپسی با آموزش سبک مقابله اي مسئله  •
 مدار

 زنان مبتال به لوپوسنفش مداخالت روان شناختی در درمان افسردگی  •

  عصاره سنبل الطیب جایگزین داروي بوسپیرون در درمان اختالل اضطراب فراگیر •

  هنگا نیم در رفتار درمانی دیالکتیکی •
  خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلی با آموزش شیوه هاي فرزندپروري •

 افزایش ادراك شایستگی و کاهش استرس تحصیلی با آموزش راهبردهاي خودتنظیمی •

  ان درمانگران دیروز، مصلحان اجتماعی امروزرو •

  تعریف سازه هاي آسیب روحی براساس منابع اسالمی •

 درد معنوي، چالشی وجودي در یافتن معنا •

 تاثیر نگرش مذهبی بر رضایت زناشویی •
  مت آمفتامین و سالمت روان/ پیامدهاي چندگانه مصرف شیشه •

 :نکته هاي روان شناسی
  زمان¬نتیجه چند کار همکاهش کارآمدي افراد،  •

  اعتیاد به عشق •

 طلسم اندروید •

  از خودستایی تا فروتنی •

 برخورد مشفقانه با هیجان هاي سخت •
 
 
 
 
 
 
 

 هاي منتشر شدهمجله -6
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 کنند؟می گفتگو یکدیگر با هانورون چگونه -1-7
 ترجمه: زهرابختیاري

 .است کشیده چالش به کنند، می برقرار ارتباط یکدیگر با  دوپامین سازي آزاد با ها نورون  چگونه  اینکه با مرتبط مرسوم تفکرات جدید مطالعه
  .باشند پارکینسون مانند دوپامین به مربوط هاي بیماري براي مهمی دالیل حاوي تواند می ها یافته این

 .برداشتند کنند،پرده می مقاومت نورونها سایر به ها پیام متوالی ارسال دستور به نسبت آن بوسیله نورونها  که مکانیزمی از پیتسبرگ دانشگاه
 دوپامین شیمیایی هاي پیام ها نورون چگونه اینکه با رابطه در موجود آمیز تعصب ،عقاید ها موش و میوه مگس از آمده بدست جدید هاي یافته  
 بیماري شامل دوپامین، به مربوط هاي بیماري از بسیاري براي مهمی داللت است ممکن است،و کشیده چالش به کنند می آزاد ارتباط جهت را

 .باشد اعتیاد و پارکینسون هاي
 فرمایید مطالعه زیر لینک در را کامل متن

How Neurons Talk to Each Other - Neuroscience News 
 http://neurosciencenews.com/neural-communication-7326/ 

 
 کندمی کمک خوشایند خاطرات تقویت و بد خاطرات شدن پاك به ها نورون برخی دستکاري -2-7

 که شود تنظیم اي گونه به حافظه کنید تصور. دهد می تغییر را منفی بار داراي هاي خاطره که اند کرده کشف روشی بروك استونی محققان
 پاك دچارند، سانحه از پس استرس اختالل به که افرادي بد خاطرات و شود تقویت هستند مبتال دمانس به که افرادي براي خوب خاطرات

 سیگنال هاي مکانیزم از یکی دستکاري با که اند برداشته احتمال این تحقق جهت در گامی بروك استونی دانشگاه از تحقیقاتی تیمی. شود
 نشریه در محققان این هاي یافته. کنند تنظیم را خاطرات قدرت کولین، استیل عصبی دهنده انتقال یعنی ، حافظه در درگیر دهی

Nueron است شده منتشر . 
 دخالت هیجانی حافظه در بیشتر که مغز از اي منطقه دانشمندان نظراغلب از اما اند نشده درك کامال حافظه مسئول مغزي هاي مکانیزم   

 نظر به. شود می ارسال آمیگدال به دارند قرار مغز اي قاعده بخش در که کولینرژیک هاي نورون کمک با کولین استیل. است آمیگدال دارد
 ورود است داده نشان پیشین هاي پژوهش. گیرند می قرار تاثیر تحت شناختی زوال اولیه مراحل در که هستند ها نورون همین رسد می

 .کند می قدرتمند را عاطفی خاطرات آمیگدال به کولینرژیک
: گوید می بروك استونی پزشکی دانشکده نوروساینس موسسه مدیران از و رفتار و نوروبیولوژي دپارتمان رئیس و استاد) Role(رل لورا   

این ما پژوهش هدف منفی؛ چه و باشند مثبت تجربیات این چه هستند، قدرتمند خاص صورت به دارند عاطفی بار که تجربیاتی خاطرات 
 ".کنیم مشخص را حافظه تحکیم زیربنایی هاي مکانیزم که است

 مدارهاي پذیري انعطاف و کند می کنترل را شده شرطی ترس با مرتبط رفتارهاي کولینرژیک دهی سیگنال" عنوان با که مقاله این در   
 مدل یک از حافظه زیربنایی هاي مکانیزم بررسی براي همکارانش و رل دکتر است، شده منتشر "دهد می افزایش را آمیگدال-کورتیکال

 . است قدرتمند و عاطفی بار با اي تجربه ترس چون کردند استفاده هاموش در ترس بر مبتنی حافظه
 نورون از خاص هایی بخش تا کردند استفاده زنده، بافت در سلولها کنترل براي نور بکارگیري در جدید روشی اپتوژنتیک، از محققان این   

 . کنند تحریک ها آزمایش طول در را کولینرژیک هاي
 گیري شکل طول در آمیگدال در کولین استیل ترشح محققان وقتی اینکه اول. بود برجسته خاص صورت به مورد دو پژوهش این نتایج از   

 که زمانی اینکه دوم. داشت دوام معمول زمان برابر دو از بیش که شد مستحکم اي گونه به حافظه دادند، افزایش را زا آسیب حافظه
 می ایجاد ترس با مرتبط پاسخ معموال که دادند، کاهش زا آسیب تجربه جریان در را آمیگدال در کولین استیل دهی سیگنال پژوهشگران

 .کنند پاك را حافظه واقعا توانستند کند،

 تازه هاي علم روانشناسی -7
 
 
 
 

http://neurosciencenews.com/neural-communication-7326/
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 موش مغز، در کولین استیل مدارهاي دستکاري با واقع در چون بود انگیز اعجاب خاص صورت به دوم یافته": دهدمی توضیح رل دکتر   
 سانحه از پس استرس اختالل درمان براي جدید هاي ه را که است هایی پژوهش براي بنیانی ها یافته این. کردیم ایجاد ترس بدون هاي

 در دیگران با مقایسه در تعداد نظر از و اند آمیخته درهم ها نورون دیگر انوع با کولینرژیک هاي نورون که آنجایی از ".کنند می جستجو
 طبیعی دهی سیگنال مکانیزم کولین استیل که آنجایی از. است ها نورون این مطالعه دشواري بعدي هاي پژوهش چالش دارند قرار اقلیت
 تمرکز حافظه دقیق تنظیم یا آن دستکاري غیرفارماکولوژیک هاي روش بر بعدي هاي پژوهش رسد می نظر به ضروري حافظه براي و است

 .داشت خواهد
 – دارو از استفاده به نیاز بدون امکان صورت در – که است این ما هاي پژوهش مدت دراز هدف" که کند می بندي جمع اینطور رل دکتر   

 . است ناخوشایند که آنهایی تضعیف و خوشایند خاطرات تقویت کنیم؛ پیدا خاص خاطرات قدرت تضعیف یا تقویت براي هایی روش
 

 منبع:سایت ستاد علوم شناختی به نقل از اخبار نوروساینس
http://neurosciencenews.com/memory-acetylcholine-trauma-4173/ 

 
 افسردگی در مرداندلیل بروز  -3-7

 همچون عالئمی بروز و مردان در تستوسترون هورمون سطح کاهش بین مستقیم ارتباط دهنده نشان دانشمندان جدید هاي بررسی
 .است خواب در اختالل و جنسی اختالالت افسردگی،

 افسردگی همچون عوارضی بروز سبب مردان در تستوسترون هورمون سطح کاهش که دریافتند خود جدید تحقیقات در پژوهشگران   
 مردان از بسیاري حاضر حال در: «گوید می باره این در واشنگتن، جرج دانشگاه پزشکی دانشکده پژوهشگر ،»ایرویگ مایکل. «شد خواهد
 ولی دارد وجود برند می رنج هورمون این کم سطح از که افرادي درباره زیادي مطالعات و گرفته قرار تستوسترون سطح آزمایش تحت

 که داریم اعتقاد ما. است شده انجام اند، گرفته قرار هورمون این کاهش آستانه و مرز در که افرادي درباره کمی بسیار مطالعات متاسفانه
 .» است زیاد بسیار اهمیتی داراي افراد از گروه این روانی و روحی شرایط مطالعه

 سطح دلیل به افراد این تمامی. داد قرار مطالعه مورد را سال 77 تا 20 سنی فاصله در مرد 200 از بیش خود مطالعات در پژوهشگر این   
 دسی هر در نانوگرم 350 تا 200 حدود در الذکر فوق افراد در هورمون این میزان و بودند شده داده ارجاع درمان جهت تستوسترون، مرزي

 . بود لیتر
 می بروز را افسردگی از هائی نشانه یا و بوده افسردگی داراي آنها از درصد 56 حدود در که دریافتند افراد این شرایط بررسی با پژوهشگران   

 باالي میزان و کرده مصرف ضدافسردگی داروهاي گرفتند، قرار بررسی مورد مطالعه این در که مردانی از چهارم یک این، بر عالوه. دهند
 .داشتند بدنی فعالیت از پایینی نرخ و چاقی

 می مشاهده خواب اختالالت و انرژي سطح کاهش جنسی، هاي فعالیت در اختالل مانند مشابهی هاي نشانه افراد، از گروه این بین در   
 باالي میزان و کرده مصرف افسردگی ضد داروهاي ، گرفتند قرار بررسی مورد مطالعه این در که مردانی از چهارم یک این، بر عالوه. شود

 در اختالل ، جنسی هاي فعالیت در اختالل مانند مشابهی هاي نشانه ، افراد از گروه این بین در.  داشتند بدنی فعالیت از پایینی نرخ و چاقی
 .  شود می مشاهده خواب اختالالت و انرژي سطح کاهش ، صبحگاهی جنسی هاي هورمون

 دلیل به ویژه هاي مراقبت به نیاز که مردانی با مواجهه موارد در باید پزشکان که دهد می نشان ها پژوهش این نتایج   
hypogonadism باشند داشته نظر در هم را وزن اضافه و ناسالم زندگی شیوه ، افسردگی مانند عالئمی ، دارند . 
Hypogonadism نیست تستسترون از کافی سطح میزان به قادر ، فرد بدن آن در که شود می گفته عارضه نوعی به . 

 شده منتشر Sexual Medicine جنسی پزشکی مجله شماره آخرین در ، آن در رفته کار به هاي روش و ها پژوهش این کامل شرح
 . است

 Sexual Medicineمنبع سایت میگنا به نقل از مجله 
http://www.smoa.jsexmed.org/ 

http://neurosciencenews.com/memory-acetylcholine-trauma-4173/
http://www.smoa.jsexmed.org/
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 مرگبار هاي سرطان درمان براي درمانی ژن شیوه اولین -4-7
 و سرطان درمان براي جدیدي شیوه از که است متحده ایاالت در موجود درمانی ژن اولین درمان شیوه این دارو، و غذا سازمان اعالم طبق
 براي Novartis شرکت توسط) Kymriah (tisagenlecleucel به موسوم درمان. کند می استفاده مرگبار و جدي بیماري سایر

 .است شده تایید) ALL( حاد لنفوبالستی لوسمی نوع به مبتال بزرگساالن و کودکان از برخی
 خود هاي سلول مجدد ریزي برنامه توانایی با پزشکی نوآوري در جدیدي مرز وارد ما: «کند می عنوان ،FDA نماینده گاتلیب، اسکات   

 بالقوه توان از سلولی و ژنی هاي درمان مانند جدید هاي تکنولوژي: «افزاید می ادامه در وي.» هستیم مرگبار سرطان به حمله براي بیمار
 .»برخوردارند تحمل قابل هاي بیماري از بسیاري درمان براي ما توانایی ایجاد براي

FDA   که است کرده اعالم Kymriah، داراي سال 25 سن تا بیماران درمان براي سلول، بر مبتنی درمانی ژن ALL پیشرو B-cell که 
 است ساز شخصی درمان یک Kymriah دوز هر. است شده تایید هستند، بیماري بعدي یا دوم عود معرض در یا هستند بیماري به مقاوم

 T هاي سلول. شود می ایجاد لنفوسیت، عنوان به شده شناخته خون سفید سلول نوع یک بیمار، خود T-Cell هاي سلول از استفاده با که
 یک داراي که شوند جدیدي ژن حاوي و شده اصالح ژنتیکی لحاظ از آنجا در تا شوند می ارسال تولید مرکز یک به و شده آوري جمع بیمار

 آنتی یک داراي که لوسمی هاي سلول کشتن و دادن قرار هدف براي را T هاي سلول پروتئین، این .است CAR به موسوم خاص پروتئین
 بیمار بدن به سرطانی هاي سلول کشتن براي شدند، اصالح ها سلول زمانیکه .کند می هدایت هستند، سطح روي بر) CD19( خاص ژن

 سرعت به بیماري این. شود می تشکیل غیرطبیعی هاي لنفوسیت بدن در که است خون و استخوان مغز سرطان ALL. شوند می بازگردانده
 .است کودکی دوران سرطان ترین شایع و کند می پیشرفت

 
 منبع :پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام پرستاري

 
 یابددادن به موسیقی شاد افزایش میخالقیت واگرا با گوش -5-7

 مترجم
 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشاسی تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهانمحمود میرزائی 

 mahzaei@gmail.com ایمیل:
 

دهد تا عالوه بر این امکان را می شونده امروزي است، که به ماسریع متحول و پیچیده دنیاي در مهم به عنوان یک شاخص کیفی خالقیت
مطالعات بسیاري براي پاسخگویی به  .کنیم نیز ارایه جدیدي هايایده مشکالت، از وسیعی طیف براي ابتکاري هايحلپیداکردن راه

وسیقی همواره به عنوان یک عامل مهم روانشناختی مطرح بوده است، اما چگونگی تسهیل درك خالقانه تاحال انجام شده است و اگرچه م
دادن به آن در درك خالقانه اطالعات زیادي موجود نیست. بدین منظور براي بررسی تاثیرات موسیقی روي درك خالقانه، از تاثیر گوش

افراد هر گروه مورد آزمایش بسته به ظرفیت احساسی اي انجام دادند. نفر مطالعه 155هایی از جامعه متشکل از پژوهشگران روي گروه
(مثبت، منفی) و تحریک پذیري (باال، پایین) به یکی از چهار نوع موسیقی آرام، شاد، غمگین و هیجانی گوش دادند و افراد گروه کنترل 

گرفتند تا تفکر خالقانه واگرا و کنندگان با شروع پخش موسیقی با مسایل متفاوتی مورد مواجهه قرار در سکوت قرار گرفتند. شرکت
اصیل و مفید را براي پاسخ به مسایل ارایه دادند در دسته خالقیت واگرا ي  حلهمگرا ي آنها مورد آزمون قرار گیرد. آنهایی که چند راه

را ي باالتر قرار گرفتند. حل به مسایل پاسخ دادند در دسته خالقیت همگحل و به عنوان بهترین راهباالتر و آنهایی که فقط با یک راه
دادن به موسیقی شاد، که در دسته موسیقی کالسیک با ظرفیت مثبت و تحریک پذیري پژوهشگران با بررسی نتایج دریافتند که گوش

صور شود. در این خصوص متباال قرار دارد، باعث تسهیل در تفکر و درك خالقانه واگرا در افراد در مقایسه با گروه کنترل (سکوت) می
هاي بیشتر براي حلپذیري در تفکر شوند که به یافتن راهتوانند باعث انعطافشده است که متغیرهاي موجود در ماهیت موسیقی شاد می

دهد که مخاطبان آن در مقایسه با مخاطبان گروه کنترل، که چنین متغیرهایی را دریافت نکردند، منجر شود. این تحقیق نشان می
تواند در خصوص تاثیرات تنوع صدا روي سطح خالقیت افراد از شود و مطالعات بیشتر میقانه با موسیقی شکوفا میطورکلی درك خالبه



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     
 

24 
 

 139613961396شناسی ایران: پاییز شناسی ایران: پاییز شناسی ایران: پاییز نننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن روا   چهلمینچهلمینچهلمین

شود که هاي سنی و نیز دارابودن تجارب موسقیایی انجام شود. همچنین از نتایج این تحقیق پیشنهاد میهاي مختلف، گروهفرهنگ
هاي مختلف علمی، آموزشی و ک راه ارزان ولی کارآمد براي ارتقاي تفکر خالقانه در محیطتواند به عنوان یدادن به موسیقی میگوش

 سازمانی محسوب شود. 
Journal Reference: 
Simone M. Ritter, Sam Ferguson. Happy creativity: Listening to happy music facilitates divergent 
thinking. PLOS ONE, September 2017, 12(9):e0182210. 

  
 بازگشت به صفحه اول  
 
 
 
 

براي انعکاس اخبار  را ، آمادگی خودگان زیرآموختشناسی ایران، ضمن تبریک به دانشانجمن روان ياندرکاران خبرنامهدست
 .دنداراعالم می هاي مرتبطو رشته شناسیروان هاي مختلفگرایشآموختگان دکتراي دانش ينامهپایان يدفاع و نیز چکیده

 
 

 و روانشناسی دانشکدهاز  سالمتروان شناسی دانش آموخته دکتري  کورش عزیزي دکترنامه پایان چکیده -1-8
 تهران دانشگاه تربیتی علوم
   خبر 
 ن:همساال – خانواده - خود وجهی سه مدل آزمون و طراحی"عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان عزیزي کورش دکتر
 بررفتارهاي همساالن و خانواده خطرساز عوامل برابر در خودپیروي و خودمهارگري آوري، خودتاب حفاظتی نقش

 .رساند اتمام بهرا  " سالمت تهدیدکننده
مشاور)  استاد( احسان بهرامی دکترهادياهنما)، اتید ر(اس رضازاده محمدرضا دکترو  بشارت محمدعلی دکتر توسط ایشان نامهپایان

  .است شده هدایت
 

  چکیده
علی رغم تالش هاي بسیار جهت کاهش رفتارهاي تهدید کننده سالمت همچنان با افزایش این رفتارها خصوصا در میان جوانان و 

تحت تاثیر عوامل خطرساز و محافظت کننده جهت طراحی برنامه هاي پیشگیرانه  نوجوانان روبرو هستیم. رفتارهاي تهدیدکننده سالمت
ضروري است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل خطر خانواده و همساالن در رفتارهاي تهدید کننده سالمت نوجوانان و همچنین 

پیروي در مقابل این عوامل خطر بود. بررسی نقش حفاظت کننده ویژگی هاي شخص از جمله خود تاب آوري، خودمهارگري و خود
چهارصد و سیزده دانش آموز پسر مشغول به تحصیل در پایه هاي اول تا چهارم دبیرستان هاي شهرستان هاي استان تهران در سال 

ش که به علت حاشیه نشینی و محرومیت هاي چندگانه بیشتر در معرض خطر بودند در این پژوهش شرکت کردند. از دان 1394-1393
)، و ارضاي نیازهاي بنیادین SCS) ، خودمهارگري (CD-RISC(   دیویدسون -آموزان خواسته شد تا پرسشنامه هاي تاب اوري کانر

) را تکمیل کنند. YRBSQ، رفتارهاي پرخطر نوجوانان ((PRQ))، طرد همساالن PAQ)، اقتدار والدین (BNSG- Sروانشناختی (
نتایج پژوهش نشان داد که عوامل خطر خانواده و همساالن رابطه مثبت و معنادار با رفتارهاي تهدید کننده سالمت نوجوانان دارند. 
متغیرهاي خودتاب آوروي، خودمهارگري، و خودپیروي رابطه عوامل خطر خانواده و همساالن رابطه مثبت و معنادار با رفتارهاي تهدید 

ننده سالمت نوجوانان دارند.متغیرهاي خودتاب اوري، خودمهارگري و خودپیروي هر سه با انجام رفتارهاي تهدید کننده سالمت رابطه ک
منفی معنادار دارند.هر سه متغیر خودتاب اوري، خود مهارگري و خودپیروي رابطه عوامل خطر خانواده و همساالن با رفتارهاي تهدید 

 چکیده پایان نامه هاي دکتري -8
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عدیل کردند. تعامل دو به دو و سه تایی متغیرهاي خودتاب آوردي، خودمهارگري و خودپیروي نیز رابطه عوامل خطر کننده نوجوانان را ت
خانواده و همساالن با رفتارهاي تهدیدکننده نوجوانان را تعدیل کردند. از این یافته ها می توان نتیجه گیري کرد که در سطح فردي 

امل خطرخانواده و همساالن، شاخص آسیب پذیري در برابر عوامل خطر و انجام رفتارهاي فقدان توانایی هاي شخصی در مقابل عو
تهدیدکننده سالمت است. داشتن توانایی هاي شخصی به عنوان سدي در برابر این عوامل خطر عمل کرده و شخص را از درگیر شدن در 

 رفتارهاي تهدید کننده سالمت محفوظ می دارد.
 ب اوري، خودمهارگري، خودپیروي، خانواده، همسال، سالمت، سبک فرزندپروري، طردواژه هاي کلیدي: خودتا

 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد از  سالمتدانش آموخته دکتري روان شناسی  روح اله علیادکتر نامه پایان چکیده -2-8

 بین المللی کیش

   خبر 
مدل یابی رابطه مطالبات مودیان مالیاتی با سالمت عمومی:  نقش "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان روح اله علیا دکتر

 .رساند اتمام بهرا   "استرس شغلی و میانجی حمایت اجتماعی
مشاور)  استاد( محسن احمدي طهور سلطانی دکتراهنما)، ر داساتی( دکتر حسن احديو دکتر رضا کرمی نیا  توسط ایشان نامهپایان

  .است شده هدایت
 

  چکیده
زاي اجتماعی مزمن براي کارکنان صف امور مالیاتی محسوب عنوان یک منبع استرسمطالبات مؤدیان همواره به :زمینه و هدف

شوند. هدف از این پژوهش مدل یابی رابطه مطالبات مؤدیان مالیاتی با سالمت عمومی کارکنان امور مالیاتی با نقش میانجی حمایت می
شهر تهران  نفر از کارکنان صف امور مالیاتی 2500حدود  : جامعه آماري پژوهش شاملروش تحقیقشد. بااجتماعی و استرس شغلی می

گیري تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزارهاي سنجش متغیرها عبارت بودند نفر به شیوه نمونه 255ها بودند که از بین آن 1395در پاییز 
مؤدیان (که توسط محقق ترجمه، بررسی روایی، اعتبار یابی و ساختار عاملی آن انجام  زاي اجتماعی مربوط بهاز: پرسشنامه عوامل استرس

شده سؤالی)، پرسشنامه استرس شغلی کاهن و همکاران و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراك 28شد)، پرسشنامه سالمت عمومی (فرم 
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و با  اي آماريههاي حاصل از تحقیق با استفاده از روشداده .چندبعدي سیمت و همکاران

 وتحلیل قرار گرفتند. افزار لیزرل مورد تجزیهاستفاده از مدل یابی معادالت ساختاري و به کمک نرم
دار بین مطالبات مؤدیان با استرس شغلی، حمایت اجتماعی با سالمت عمومی و رابطه نتایج حاکی از وجود، رابطه مثبت و معنی ها:یافته

دار بین استرس شغلی و سالمت عمومی کارکنان بود. نتایج حاصل از مدل یابی معادالت ساختاري نیز نشان داد که استرس منفی و معنی
 عنواندار بوده ولی رابطه حمایت اجتماعی بهنجی براي رابطه مطالبات مؤدیان با سالمت عمومی کارکنان معنیعنوان متغیر میاشغلی به

 . دار نبودمعنی حمایت اجتماعی کارکنان،متغیر میانجی بین مطالبات مؤدیان و سالمت عمومی و رابطه مطالبات مؤدیان با 
وابط ساختاري بین مطالبات مؤدیان و سالمت عمومی کارکنان امور مالیاتی شهر شده جهت تبیین رمدل ارائه : درمجموعگیرينتیجه

 .شده برازش داردآوريهاي جمعشده با دادهگري استرس شغلی و حمایت اجتماعی ادراكتهران با میانجی
 

زاي اجتماعی مربوط به استرسعوامل : مطالبات مؤدیان، کارکنان صف امور مالیاتی، سالمت عمومی، استرس شغلی، ها کلید واژه
 یمؤدیان، حمایت اجتماع
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 و روانشناسی دانشکدهدکتري روان شناسی سالمت از دانش آموخته  کریمی معصومهدکتر نامه پایان چکیده -3-8
 تهران دانشگاه تربیتی علوم

   خبر 
 توجه سوگیري تعدیل تمرین هاي روش ترکیب افزایش اثر "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان کریمی معصومه دکتر

 .رساند اتمام بهرا  "چاقی به مبتال افراد در غذا مصرف ولع برکاهش جمجمه روي از مغز مستقیم الکتریکی تحریک و
 شده مشاور) هدایت استاد( فراهانی اله حجت دکتراهنما)، ر اساتید( رستمی رضا دکتر و بشارت دکترمحمدعلی توسط ایشان نامهپایان
  .است

 
  چکیده

 همراه روانشناختی و جسمانی متعدداي ه بیماري با غیرمستقیم و مستقیم طور به شایع، و مزمن اختاللی عنوان به وزن اضافه و چاقی

 اضافه داراي و چاق افراد براي درمان نوع انتخاب. شود می محسوب سالمت روانشناسی در مطالعاتی مهم هاي زمینه از یکی و است

 با بلکه شود، می قلبی کرونري بیماري و دیابت قبیل از کننده ناتوان هاي بیماري به منجر تنها نه چاقی. است اي پیچیده مساله وزن،

 از هریک اثربخشی بررسی پژوهش این هدف. یافته پیوند مغز سفید ماده آسیب و پیشانی قشر تباهی مانند شناختی عصب پیامدهاي

 پژوهش این.بود روش دو این ترکیب و جمجمه روي از مغز مستقیم الکتریکی تحریک و توجه سوگیري تعدیل تمرین هاي روش

 60 تعداد.شد انجام تهران شهر چاقی به مبتال بزرگساالن جامعه در و کنترل گروه با آزمون پس و آزمون پیش طریق از آزمایشی

 گروه و TDCs sham با درمان تحت گروه) آزمایشی گروه سه به آتیه کلینیک به کننده مراجعه وزن اضافه داراي و چاق داوطلب

 سایر و چاقی سابقه وزن، و قد سن، شامل دموگرافیک متغیرهاي نظر از ابتدا .شدند تقسیم (Sham ABMT) با درمان تحت

 و کردند پر را (FCQ) غذا مصرف ولع پرسشنامه آزمون پیش عنوان به.گرفتند قرار بررسی مورد شناختی روان و جسمی اختالالت
 قرار مداخله هاي روش معرض در هفته 2 طی جلسه 10 مدت به سپس.شد ثبت شناختی تکلیف یک انجام هنگام آنان مغزي امواج

 تغییرات از حاکی کوواریانس تحلیل از حاصل هاي یافته. کردند تکرار را آزمون پیش ها آزمودنی مجددا درمانی دوره پایان در.گرفتند

 در مداخله اعمال از پس رویداد به وابسته هاي پتانسیل هاي مولفه دامنه و غذا مصرف ولع پرسشنامه آزمون پس نمرات در معنادار

 تعدیل تمرین روش دو که گرفت نتیجه توان می پژوهش این هاي یافته اساس بر.بود کنترل هاي گروه به نسبت آزمایشی هاي گروه

 به مبتال افراد در غذا مصرف ولع کاهش بر معنادار اثرات آنها ترکیب و جمجمه روي از مغز مستقیم الکتریکی تحریک و توجه سوگیري

 .دارد وزن اضافه و چاقی

 به وابسته پتانسیل ،(tDCS) جمجمه روي از مستقیم تحریک ،(ABMT) توجه سوگیري تعدیل برنامه چاقی، :کلیدي هاي واژه

 (ERP) رویداد

 دانشکدهاز  استثنایی کودکان آموزش و روانشناسی دکتريدانش آموخته  شاهی یوسفدکتر نامه پایان چکیده -4-8
 تهران دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی

   خبر 
 هنر پایه بر) لورتایم(ف تحولی درمانی رابطه برنامه طراحی"عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان شاهی یوسف دکتر

 .رساند اتمام بهرا  "خودمانده کودکان اجتماعی و ارتباطی هاي مهارت در آن اثربخشی ارزیابی و موسیقی
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 محمدي زاده دکترعلی ب وبنا باقرغباري دکتراهنما)، ر اساتید( ارجمندنیا اکبر علی دکتر افروز و غالمعلی دکتر توسط ایشان نامهپایان
  .است شده مشاور) هدایت اساتید(
 

  چکیده
بازي درمانی و موسیقی درمانی از مهمترین درمان هاي توصیه شده به کودکان طیف خودمانده است و تا به حال از این دو روش  :هدف

برنامه هاي آموزشی و درمانی مختلفی براي کودکان طیف خودمانده پیشنهاد شده است. این پژوهش با هدف طراحی یک برنامه جامع از 
رهمراه با مشارکت مادر به نام برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) برپایه هنرموسیقی و اثربخشی آن نوع بازي درمانی و کودك محو

درمهارت هاي ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده صورت پذیرفته است. روش: جامعه آماري پژوهش حاضر مشتمل بر تمامی کودکان 
ر مقطع پیش دبستانی است که به مراکز آموزشی و درمانی شهرتهران درسال (نیازمند حمایت) د 1اختالل طیف خودمانده در سطح 

کودك پسر داراي اختالل طیف خودمانده به همراه مادرانشان به صورت دردسترس از دو مرکز  16مراجعه نموده اند. تعداد  1394
ش و کنترل قرار گرفتند.به منظور تشخیص نفره آزمای 8درمانی انتخاب گردید و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه  -آموزشی

اختالل خودماندگی و همچنین اثربخشی برنامه مداخله اي از سه پرسشنامه تشخیص مقیاس خودماندگی، فهرست ارزشیابی درمان 
العات، کودك استفاده گردید. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اط ـ خودماندگی و پرسشنامه تعامل مادر

 نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري با گروه کنترل است. 

یافته ها: نتایج بدست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس و اندازه گیري هاي مکرر نشان داد که کودکان 
خودمانده گروه آزمایش پس از دریافت برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) برپایه هنرموسیقی بر مهارت هاي ارتباطی،اجتماعی و 

 روه کنترل تفاوت معنادا دارند. کودك با گ-تعامل مادر

نتیجه گیري: از یافته هاي بدست آمده می توان نتیجه گیري کرد که برنامه رابطه درمانی تحولی برپایه هنرموسیقی می تواند باعث 
 افزایش مهارت هاي ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده و همچنین تعامل موثر مادرو کودك شود.  

 اندگی، رابطه درمانی تحولی، فلورتایم، بازي درمانی، موسیقی درمانی، مهارت هاي ارتباطی و اجتماعی، تعامل خودم واژگان کلیدي:

      مادر ـ کودك

  
 بازگشت به صفحه اول  
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 ایران روانشناسیانجمن کنگره  ششمین -1-9

 محورهاي تخصصی:
 روانشناسی و سیر تحولّی انسان: کودکی تا کهولت

 روانشناسی و مسائل خانواده و ازدواج
 روانشناسی و معنویت
 روانشناسی و فرهنگ

 روانشناسی و محیط زیست
 روانشناسی و مسائل مربوط به شهروندي و کالن شهرها

 روانشناسی و ورزش
 روانشناسی و فضاي مجازي

 هاي اجتماعیروانشناسی و آسیب
 هاي خاصروانشناسی، سالمت و بیماري

 روانشناسی و فرآیندهاي شناختی: ادراك، حافظه، تفکر
 سازمانی-روانشناسی و رفتار صنعتی

 آموزشی-روانشناسی و مسائل تربیتی
 روانشناسی و سنجش و اندازه گیري

 شناختیهاي رواندرمانی و مداخلهروان
 ربی و آزمایشگاهیروانشناسی تج

 روانشناسی مثبت نگر و ارتقاء بهداشت روانی
 اي آنروانشناسی و مسائل حرفه

 1396 مهر 30 تا تیر 31 از: نام عاديمهلت ثبت
 1396 آبان 23-25 : تاریخ برگزاري

 
 مدیریت رفتارهاي تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی سومین کنگره ملی روانشناسی -2-9

 
 اهداف کنگره:

 روانشناسی علمی در کشور ترویج •

 آخرین دستاوردهاي روان شناختی آموزش •

 علمی و پژوهشی در سطح ملی تبادل اطالعات •

 روانشناسی در جامعه توسعه و ارتقاء سطح دانش •

 ارائه آخرین یافته هاي پژوهشی در حوزه علوم روانشناسی •

 در دانشگاه هاي کشور آموزش روانشناسی تبادل اطالعات در زمینه •

از روانشناسان  شبکه هاي حرفه اي و دانش محور فراهم کردن فرصت هایی براي ایجاد •

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش هاي  -9
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 کشور

 وابسته هاي رشته و  در حوزه روانشناسی فرصت هایی براي بحث درباره موضوعات مهم حرفه اي فراهم نمودن •

مرتبط با سالمت، آموزش، کار و  بین پژوهشگران و دست اندکاران به منظور اجراي بهتر سیاست هاي تبادل ایده ها و تجارب •
 بهزیستی افراد

 تاریخ هاي مهم:

 30/7/1396         آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالت
 15/8/1396    تاریخ اعالم نتیجه داوري چکیده مقاالت

 9/12/1396                              تاریخ شروع کنگره
 

 شناسی تربیتی و چالش هاي پیش رواولین همایش ملی یافته هاي نوین روان -3-9
  همایش:محورهاي 

  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  ساخت و هنجاریابی ابزارهاي •
  نیازهاي ویژه و چالش هاي پیش روشناسی افراد با   روان •
 شناختی و محتواي پژوهشهاي اخیر در حوزه روان شناسی تربیتینقد روش •
 سبک هاي یادگیري و آموزش •
  سبک هاي تفکر و آموزش •
 شناسی معلمروان •

  مدیریت کالس درس •
 اختالالت یادگیري •
 مطالعات عصب تربیتی •

 96/ 12/ 03      تاریخ برگزاري همایش 
 08/11/96  اخرین مهلت ارسال مقاالت 

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

http://edupsyconf.ir/fa%20/
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 نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک (یادبود دکتر مهدي خانبانی) -4-9

  محورهاي همایش:
روانشناختی، جسمانی، اجتماعی، (عوامل مرتبط با رفتارهاي حادثه ساز ترافیکی  •

 )فرهنگی

 ارزیابی صالحیت و توانمند سازي روانشناختی منابع انسانی حوزه ترافیک •
 شیوه ها و مدل هاي آموزشی براي تغییر نگرش و رفتارهاي ترافیکی •
 درمان آسیب ها و اختالالت روانشناختی مرتبط با ترافیک •
 ترافیکیجنبه هاي روانشناختی قوانین و مقررات  •
 آسیب شناسی قانون گریزي و تخلفات ترافیکی •
 روانشناسی ترافیک در ایران و جهان •
 آثار روانشناختی ایمنی جاده بر کاهش سوانح ترافیکی •

 )روانشناسی ترافیک و اقتصاد مقاومتی (ظرفیت ها و کارکردها •
 نقش متغیرهاي روانشناختی در طراحی و مهندسی صنعت حمل و نقل •

 
 1396آذر  22و  21کنگره      تاریخ برگزاري 

 http://conf.sbu.ac.ir :وب سایت کنگره
 

 افسردگی محوریت با ها چالش و سالمت ارتقاي راهکارهاي سراسري همایش هفتمین-5-9
       محورهاي همایش:

 جنبه هاي زیستی، روانی اجتماعی افسردگی •

 پیشگیري از افسردگی •

 بیماري هاي جسمی و اختالالت روانپزشکیافسردگی همراه با  •

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به صفحه اول
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  گزارش سفر به پاریس -1-10
 پوردکتر نگار اصغري 

 
) امسال در فرانسه و با مدیریت و برنامه ریزي توسط WCPانجمن جهانی روان درمانی ( هشتمین کنگره جهانی رواندرمانی زیر نظر

جوالي  28الی  24) در ساختمان یونسکو در شهر پاریس برگزار شد. کنگره از  FFZPاتحادیه فرانسوي روان درمانی و روان تحلیلی ( 
 ) برگزار گردید. Life and love in the 21 century(  21ندگی و عشق در قرن و با محوریت ز 2017

علت انتخاب ساختمان یونسکو به عنوان محل برگزاري کنگره بدین سبب بود که این مکان بزرگ با انسجام و اتحاد اخالقی و عقالنی    
 یزان و طراحان در پی دست یابی به آنها بودند ، هماهنگ بود. نوع بشر با تم هاي جهانی شدن و نوع دوستی و انسان دوستی که برنامه ر

سالن بود. پوسترها نیز در سالن اصلی  8کارگاه در  60دقیقه اي ، بیش از  15ارایه  200سخنرانی ، بیش از  30روز شامل  5کنگره در    
 روز به نمایش درآمده بود.  5در طول 

  هدف کنگره در چند محور ذیل خالصه می شد :

  .زندگی باید قویتر از خشونت ویرانگر ظاهر شود 

  .همیشه عشق پایه و اساس روابط اجتماعی بین فردي و خانوادگی ما است 

  .چالش با پریشانی و رنج روانشناختی و بیماري روانپزشکی وظیفه اخالقی و انسانی ما است 

  توانست فضاي تبادل نظر و تجارب را به خوبی فراهم نماید.قاره با رویکردهاي مختلف می  5مالقات متخصصین روان درمانی از 

 حضور در کنگره و مالقات با صاحب نظران فرصتی مغتنم براي ما جهت آشنایی و تفکر در این حوزه بود.  

 همایش هاي بین المللی -2-10
  

 Conference Name: 23rd International Conference on Psychology & Language Research (ICPLR), 
11-12 October 2017, Dubai, UAE 
Conference Dates: 11-12 October 2017 
Conference Venue: Flora Grand Hotel, Near Al Rigga Metro Station, Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 
https://www.gplra.org/23rd-international-conference-on-psychology-and-language-research-
icplr-11-12-october-2017-dubai-uae-about-47 
 

 2017 NCFR Annual Conference 
Families as Catalysts: Shaping Neurons, Neighborhoods, and Nations 
November 15, 2017  
November 18, 2017  
Orlando, Florida — Rosen Centre Hotel 
 

 بین المللی شناختیروانهمایش هاي  -10
 
 
 
 

https://www.gplra.org/23rd-international-conference-on-psychology-and-language-research-icplr-11-12-october-2017-dubai-uae-about-47
https://www.gplra.org/23rd-international-conference-on-psychology-and-language-research-icplr-11-12-october-2017-dubai-uae-about-47
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 2017 NCFR Annual Conference | National Council on Family Relations 
https://www.ncfr.org/ncfr-
2017?gclid=EAIaIQobChMIgKe51ZWH1gIVWYuyCh0bFAXdEAAYASAAEgIhB_D_BwE 
 

 62nd Annual Institute and Conference 
October 18-22, 2017 
Santa Fe, New Mexico 
American Academy of Psychotherapists - What Works? 
http://thetherapeuticrelationship.org/index.html 
 

 3rd International Conference on 
Sleep Disorders and Medicine 
Toronto, Ontario, Canada 
October 24-25, 2018 
http://sleep.alliedacademies.com/ 

 بازگشت به صفحه اول
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 انسان  مبانی نوروسایکولوژي -1-11
 

  ویشار  یان –: برایان کولب مؤلفان
 ترجمه : احمد علیپور وهمکاران

 ارجمند :ناشر
 

 :معرفی کتاب
کتاب مبانی نوروسایکولوژي انسان تألیف پروفسور برایان کولب وپروفسور یان ویشاو اساتید پرآوازه 

کانادا، اولین متن درسی است که رویکردي جامع را براي کالس درس فراهم دانشگاه لت بریدج 
ها در خصوص کرده است. این کتاب منحصر به فرد باعث دستیابی دانشجویان به آخرین پژوهش

نوروسایکولوژي همراه با ارائۀ قابل فهم و هنرمندانه مطالب درسی در قالب یک مدل جدید از ارتباط 
است. ویراست ششم این کتاب با حفظ ساختارقبلی و با بهره گیري از تحقیقات جدید و امکانات فناوري کامالً به روز  رسانه با دانشجوشده

هاي اختصاصی باعث سایتگیري از وبهاي جدید و بهرهشده است. این ویراست در قالب یک برنامه تمام رنگی و با آوردن موردپژوهی
شود. اهمیت این کتاب در دنیاي علمی امروزین موجب رواج این ادعا می "مغز و رفتار"وزة پرهیجان درك بهتر و مؤثرتر خوانندگان از ح

 شده است که درك جامع نوروسایکولوژي انسان بدون مطالعه این کتاب میسر نیست!
 
 
 

 هاي جدیدتابکمعرفی -11
 
 
 
 

https://www.ncfr.org/ncfr-2017?gclid=EAIaIQobChMIgKe51ZWH1gIVWYuyCh0bFAXdEAAYASAAEgIhB_D_BwE
https://www.ncfr.org/ncfr-2017?gclid=EAIaIQobChMIgKe51ZWH1gIVWYuyCh0bFAXdEAAYASAAEgIhB_D_BwE
http://thetherapeuticrelationship.org/index.html
http://sleep.alliedacademies.com/
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 را تغییر می دهد مغزي که خود -2-11
 

  نویسنده : نورمن دویج
 : محمد رضا کرامتیمترجم
 ارجمندناشر: 

 
 :معرفی کتاب

تواند خود را تغییر دهد؛ دارد و آن این است که مغز انسان میاین کتاب از یک کشف انقالبی پرده برمی
العاده با استناد به تجربیات واقعی دانشمندان، پزشکان و بیماران گزارش شده است. کتاب این تغییر خارق

تجربیات علمی به نگارش درآمده و تاکنون چندین مرتبه ها و حاضر به قلم فردي با کلکسیونی از تخصص
 هاي نویسنده، جذابیت مطالب را دودر استرالیا و نیوزیلند تجدید چاپ شده است. ترکیب ماهرانۀ تخصص

ن پزشکی، اعصاب و روان و همچنیشناسی، روانتواند مورد استفادة کلیۀ متخصصان در زمینه روانچندان کرده است. این کتاب می
تواند به عنوان منبع اصلی دروس رشته درمانگرها، مددکاران اجتماعی و پزشکان عمومی قرار گیرد. همچنین میمشاوران، روان

کاو، شاعر، نویسنده، محقق و عضو هیأت شناس، روانشناسی بالینی در دورة کارشناسی ارشد معرفی شود. نورمن دویج، پزشک، روانروان
باشد و تاکنون چهار کاوي دانشگاه تورنتو در کانادا میروان کاوي دانشگاه کلمبیا در نیویورك و دانشکدةبیت روانعلمی مرکز تحقیق و تر

 بار موفق به دریافت جایزة طالیی مجلۀ ملی کانادا شده است.
 

 رفتار درمانی (زمینه، مسائل، دورنما) -3-11
 
 

 حبیب اهللا قاسم زاده  نویسنده:
 ارجمند :ناشر

 معرفی کتاب

و با فرمول بندي یافته هاي نظري و آزمایشگاهی و ابداع روش هاي نظام  1950رفتار درمانی از دهۀ 
یافته در درمان اضطراب و هراس ها توسط ولپه وارد عصر جدیدي شد، اما در طی این مدت رفتار 

کرده است. با وجود آن درمانی چه ازنظر مفهومی و چه از جهت گستره و کاربرد، تحوالتی شگرف پیدا 
که امروزه اغلب ترجیح داده می شود از اصطالح رفتار درمانی شناختی سخن به میان آید، اما به هر 
حال، رفتار درمانی چه به عنوان شاخه مستقل و بالنده اي از دانش روان شناسی، و چه به عنوان جزء 

رفتاري و شناخت درمانی، همچنان به سیر و تحول خود ادامه می دهد و  -یبنیادي و جدایی ناپذیر رفتار درمانی شناختی، درمان شناخت
مخصوصاَ حوزة کاربردي خود را از مسائل فردي و آسیب شناسی روانی، به حیطه هاي پزشکی، بوم شناسی، فرهنگی صنعتی، گسترش 

داردکه نیازمند طرح، بازبینی و فرمول بندي می دهد. البته هنوز مسائل قابل بحث فراوانی در این شاخۀ کاربردي روان شناسی وجود 
 هستند.
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 عصب روان شناسی در مدرسه -4-11
 

 نویسنده :جیمز ب.هیل،کاترین ا.فیورلو
  ترجمه : ژانت هاشمی آذر

 ارجمندناشر: 
 

 :معرفی کتاب
جدید  این کتاب تالش صریح و بی پرده اي است براي  احیاي موضوع خودکشی،آن هم از این زاویه و نگاه

پدیده هاي مرتبط با خودکشی در ذهن انسان هاي خودکشی گرا روي میدهند. پیام اصلی این کتاب  که
 ناین است که رمز خودکشی در کلمات و زبان ساده و واضح خودکشی کنندگان است . به عبارت دیگر زبا

خودکشی شناسی ، همان کلمات و جمالت عادي و ساده اي است که در گزارش ها و صحبت هاي انسان هاي تیره روز  رشته ي
 خودکشی گرا بیان می شوند.

خودکشی مهم ترین واژه هاي موجود در خصوص اظهار نظرهاي افراد خودکشی گرا در مور درد روانی و نیاز هاي روانی ناکام مانده شان ، 
 ن ترتیب پیشگیري از خودکشی وظیفه ي تمام انسانهاست.       است . به ای

مضمون بالینی اصلی این کتاب است.با مطالعه ي ماجراي تکان دهنده ي خودکشی سه انسانی که در  شرح حال خودکشی کنندگان،  
را می سوزاند، بیاتریس نوجوانی که  این کتاب اورده شده است. ،می توانید به علت  خودکشی انسان  ها پی ببرید : آریل زنی که خودش

به قصد خودکشی، مچ دستش را می برد، و کاسترو مردي که اسلحه را روي شقیقه اش میگذارد اما فک پائین خودش را مجروح میکند. 
ودکشی گرا خواننده ي این کتاب با مطالعه ي توضیحات این سه انسان فراموش نشدنی، میتواند شناخت دقیقی از ساز و کارهاي ذهن خ

 ن لحظات براي چنین ذهنی پیدا کند.و خطرناك تری

 درمانیوارهراهنماي بالینی طرح -5-11

 شاو ایدا ریس، نیل فارل، جان نویسنده:
 صمیمی عادله هدایتی، مریم: مترجم
 1396: چاپ تاریخ

    درباره کتاب:
درمانی درمانی، مرجعی کامل براي درمانگران جهت اجراي طرحوارهکتاب راهنماي بالینی طرحواره

 این صرفه است. نویسندگان در بهانفرادي، گروهی یا ترکیبی از آنها به روشی ساختاریافته و مقرون
 مخصوص هايکاربرگ همراه به را ايشدهآماده پیش از گروهی و انفرادي جلسات نمونه کتاب،

اي با یکدیگر، این اجازه را رهطرحوا هايذهنیت ساختن مرتبط طریق از کتاب .اندکرده ارائه بیماران،
 کنند انتخاب کتابشده دهد که آنچه را براي درمان نیاز دارند از بین جلسات معرفیبه بالینگران می

 تا فشرده هفته شش از مختلف هايدرمان طول در اجرا امکان هک بریزند را کاملی و نگریکپارچه گروهی و انفرادي درمانی طرح یا
اي ناسازگار به جاي اختالالت خاص، پیش هاي مقابلهاین رویکرد درمان خود را از طریق هدف قرار دادن ذهنیت ته باشد.داش را سالیک

 درمانی پیامدهاي پایایی به منجر و دهدمی افزایش را بالینی انعطاف تشخیصی، بنديطبقه در تغییراتی می برد. بدین ترتیب از طریق 
 ها،کاربرگ ها،یادداشت نمونه از غنی بالینی ٔ◌ گام و نکاتی براي درمانگر را در کنار گنجینهبههاي گامالعملدستور حاضر، کتاب .شودمی
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 هايدرمان به درمانگران امروز نیاز نهایت در و دهدمی قرار اختیار در را بیمار نیاز مورد محتواي و تکالیف هايفرم جلسات، هايتمرین
 سازد.ق عدم صرف زمان و بودجه زیاد، برآورده میطری از را کارآمد بالینی

 مؤثر اما ساده،: شناختی رفتاردرمانی -6-11

 
 مایکل جِی اسکات :تألیف

 دکتر ابوالفضل محمدي، ایمانه عباسی، و موسی چاکري حکمیترجمه: 

 5139 وند،ین: تهران :نشر مشخصات
 

 معرفی کتاب:
 هاي اختالل درمان براي شواهد، بر مبتنی درمانی روان شیوه پرکاربردترین شناختی، رفتاردرمانی

 با مقابله براي مؤثر اما ساده کارهاي راه ارائه شناختی، رفتاردرمانی اصلی هدف. است شناختی روان

 . است شناختی و هیجانی، رفتاري، مشکالت

 بر مبتنی را تشخیص و ارزیابی مراحل جامع و خالصه صورت به که جهت این از است فرد منحصربه خود نوع در کتابی حاضر، کتاب

 اختالل آگورافوبیا، و پانیک اختالل افسردگی، هاي اختالل از کدام هر مورد در همچنین. است کرده ارائه رفتاري و شناختی رویکرد

 از استفاده با درمان جلسات و بندي فرمول فراگیر، اضطراب اختالل و اجباري، وسواس اختالل اجتماعی، فوبی سانحه، از پس استرس

 . است داده توضیح مراجع معرفی

 جستجوي در یا و باشند داشته بیشتري پیشرفت درمان در یا کنند شروع را درمان دارند قصد که گرانی درمان روان تمام براي کتاب این
 .شود می پیشنهاد هستند زمان حداقل صرف با مطالعه براي خالصه و مفید کتابی

 
 نویسی برنامه و کاربردسازي؛  مدل در Amos Graphicsافزار  نرم-7-11

  
  محبوبه جعفري :تألیف

 1395 وند،ین: تهران :نشر مشخصات
 

 معرفی کتاب:
 هاي داده ساختار تحلیل و تجزیه براي آماري افزارهاي نرم بهترین از یکی ،Amos افزار نرم

 دهد می اجازه پژوهشگر به افزار نرم این. است) SEM( ساختاري معادالت سازي مدل و پیچیده

 چندمتغیره آماري هاي تکنیک با مقایسه در بیشتر دقت با را خود نیاز مورد هاي مدل که

 مطلب درك است، گرافیکی صوت به Amos افزار نرم برونداد اینکه دلیل به. کند تهیه استاندارد

 .شود می تسهیل
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 بیان خوانندگان براي گام به گام صورت به را Amos افزار نرم کاربرد روان، و ساده طور به که است کرده سعی نویسنده کتاب، این در

 تجاري، ریزي برنامه سازمانی، آموزشی، درمانی، تحقیقات همچون اهدافی به دستیابی براي کامل ابزاري عنوان به ،Amos کتاب. کند

 .است شده معرفی ها برنامه ارزیابی و مدیریت
 بازگشت به صفحه اول

 
 

 
 

 فالحت دوست مژگاننویسنده: 
 دانشجوي دکتراي روان شناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

که ممکن است عواطف ناخوشایندي را تجربه کنند. از ترس و اضطراب زیاد گرفته تا خشم و گیرند هایی قرار میها در موقعیتگاهی آدم
توانند به تنهایی از پس مدیریت آن برآیند. حجم زیادي از فشار که بیشتر از توان آنهاست، انگار نیاز داشته باشند که اي که نمیآشوبهدل

کند، مساله را برایشان هاي اندازه دهان و گلوي کودکش کوچک میکه غذا را به لقمهآنرا با کسی در میان بگذارند و آن فرد مثل مادري 
 همه     خرد و قابل هضم کند!! خوشبختی بزرگی خواهد بود داشتن آدمی که چنین کارکردي برایشان داشته باشد و آنها را از قعر آن

ي بیرونی نیست، بنابراین خودشان اضطراب درونی متناسب با واقعه آشوبه و اضطراب بیرون بکشد. اما گاهی انگار حجم این فشار ودل
زنند. انگار میزان اضطراب و هاي کوچک قابل هضم را هم پس میکنند، زمانی که حتی لقمهآدمهاي داشته را به نداشته تبدیل می

خواهند و همزمان چیز آن طور نیست که میکنند، اصال هیچ کنند چیزي فراتر از اطمینانی است که دریافت میتشویشی که تجربه می
اي جز خشم شان روي دیگري، که نتیجهکنند به باال آوردن محتویات روانخواهند. شروع میخواهند و چطور میدانند که چه میهم نمی

کنند، دارد. اشت میآن دیگري یا عاجز شدنش نخواهد داشت. دوران کودکی افراد نقش پررنگی در اینکه اکنون چگونه مسائل را برد
باشد. در واقع ظرفیت عاطفی کودکان و توان پردازش و حل و فصل عواطف و بخشی از این اهمیت مربوط به ظرفیت عاطفی کودك می

ط مسائل هیجانی وارده بر آنها آنقدر بزرگ نیست که توان پردازش عاطفه منفی تجربه شده را داشته باشد. این توانایی باید به مرور و توس
بهره باشد تبدیل به بزرگسالی خواهد شد که در مواجهه با مراقب اصلی کودك برایش ایجاد شود. وقتی کودك از این موهبت بی

هاي اطراف ظرفیت تنظیم کردن هیجانات شوند. با این حال، آدمرویدادهاي منفی و هیجان زیاد آشفته شده و دست به دامان دیگران می
در به درك آن باشند، دارند. در صورتی که تالش آنها براي آرام کردن دیگري مدام ناکام بماند با شنیدن مجدد دیگران را تا حدي که قا
هاي فرد هاي فرد سکوت خواهند کرد و او را تنها خواهند گذاشت. احساس بد ناشی از این تنهایی روي تشویشاضطراب و گالیه و ترس

 خواهند بود و کمتر آرام !! کرد. آنها بیشتر تنها و درمانده سوار خواهد شد و آشفتگی را بیشتر خواهد
  
 

 بازگشت به صفحه اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دلنوشته -12
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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 الکترونیکی انجام خواهد گرفت.  1395که براي سهولت در امر عضویت از ابتداي سال  اهدافمان یاري دهند

http://www.iranpa.org/RegUser 
  .مدارك عضویت به صورت پستی و مراجعه حضوري معذوریم لذا از دریافت

 از طریق سایت جدید و تمدید عضویت مدارك مورد نیاز براي عضویت  •

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

 )کیلو بایت 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 مدرك تحصیلی (اندازه کمتر از  -3

  .)کیلو بایت 100کمتر از 

 )کیلو بایت 100اندازه کمتر از ( (در صورتی که قبال عضو انجمن بوده اید)، تصویر کارت عضویت قبلی در انجمن -4
 هاي خارج از کشورارزشیابی شده از وزارت علوم براي دانش آموختگان دانشگاهتصویر مدرك  -5

 
 : عضویت عضویت و تمدید مبلغ حقِ •

 ریال 350,000 عضویت پیوسته (دکتراي روانشناسی و یا مشاوره) -1

 ریال 200,000 عضویت پیوسته (کارشناسی ارشد روانشناسی و یا مشاوره) -2

 ریال 140,000 روانشناسی و دانشجوي کارشناسی ارشد)عضویت وابسته ( کارشناسی  -3
 ریال 70,000 عضویت دانشجویی ( دانشجوي کارشناسی روانشناسی و یا مشاوره) -4
 عضو مؤسساتی: با نظر هیئت مدیره انجمن -5

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

تخفیف  شامل ،عضویت در انجمن ازاتیامت ری، عالوه بر سا1386انجمن، از ابتداي سال  يهریمدأتیه يذکر است: مطابق مصوبه شایان
که حق عضویت خود را  باشدیاعضایی م يبراي همه» روانشناسی معاصر« يهاي آموزشی، حق عضویت شامل اشتراك 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 اعضاي انجمن با رمز عبوري که در ینااز  دریافت خواهند نمود. الکترونیکی

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

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

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

 اعضاي مقیم خارج از کشور -3

 شرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان شناسی ایران -13
 
 
 
 

http://www.iranpa.org/RegUser
http://www.iranpa.org/RegUser
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 139613961396شناسی ایران: پاییز شناسی ایران: پاییز شناسی ایران: پاییز نننخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن رواخبرنامه الکترونیکی انجمن روا   چهلمینچهلمینچهلمین

توانند از طریق سایت انجمن اقدام ایران میشناسی  روانبراي عضویت در انجمن نیز دانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور 
  فرمایند. 

 مورد نیاز است. پستی ایرانآدرس  ،براي ارسال کارت عضویت انجمنشایان ذکر است  

 در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم
خوبی را در  نسبتاًایران، جایگاه  شناسی  روانهاي الکترونیکی و بازخوردهاي حضوري گویاي این است که خبرنامه انجمن پیام

شناسان شناختی میان رواناي مؤثر در تبادل اخبار رویدادهاي روانشناختی پیدا کرده است و به وسیلهرسانی رویدادهاي رواناطالع
توانید با اظهارنظر در خصوص محتواي خبرنامه، از و دانشجوي عزیز می قدرگراناست. شما همکار گرامی، استاد  کشورمان تبدیل شده

را در اختیار دارید در به اشتراك گذاشتن  هاآنشناسانی که ایمیل ق ارسال مطالب و خبر به خبرنامه، و با ارسال خبرنامه به روانطری
کننده در خبرنامه درج خواهد شد. است، مطالب با ذکر نام فرد ارسالبدیهی  شناسان کشورمان سهیم شوید.ها میان رواناخبار و دیدگاه
 یزانی که به هر طریقی با خبرنامه همکاري داشته باشند با ذکر نام تشکر به عمل خواهد آمد.همچنین از عز

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اولبازگشت به صفحه   

 ایران روانشناسیهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن 

نمایید. اگرچه اي خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت میي مسرت و خوشحالی است که با احساس مسئولیت علمی و حرفهمایه

را در صندوق پست الکترونیکی خود دارید ممکن است زمان و انرژي باالیی  هاآني حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل خبرنامهارسال 

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

 ایران یعنی روانشناسیبسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن  ها راهیمجموعه تالش

سترش علم روان ،گ شبرد و ارتقاء  شی ؛ وکمی و کیفی نیروهاي تخصصی يتوسعه ؛شناسیپی آموزشی و پژوه شیدن به امور   بهبود بخ

شناسیي حوزه  خواهد بود. روان
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