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 منت خداي را عزوجل

حرارتی که نه  .پر حرارت ترین تابستان چند سال گذشته را نوید می دهد ،فصلی که در همین آغاز.در آستانه فصل داغ تابستان هستیم
خصوصا که تیم ملی فوتبال کشورمان نیز  ،فته استبلکه تحت تاثیر مسابقات جام جهانی فوتبال قرار گر ،متاثر از حرارت و تابش خورشید

قطعا  .در گروهی پر چالش می باید با بزرگان فوتبال جهان رو به رو گردد و بیم و امید ویژه اي را در ذهن ایرانیان ایجاد کرده است
نه ها را به خود جلب می کند و فوتبال به عنوان محبوبترین ورزش در کره خاکی در زمان مسابقات مهم خود بیشترین میزان توجه رسا

طبعا در طول یکماه بیشترین حجم خبر در مورد آن تولید و منتشر خواهد گردید. گذشته از آثار اقتصادي شگرفی که این مسابقات به 
ات حضور کشوري که تیم هاي ملی کشورشان در این مسابق 32همراه خود دارد تاثیر روانی و اجتماعی آن بر ملل جهان و علی الخصوص 

با توجه  به اینکه بیشتر جوانان به فوتبال  .دارند غیر قابل انکار است. تاثیر این مسابقات در کشور ما نیز بسیار مهم و قابل توجه می باشد
وانی و هیجان ناشی از تماشاي آن عالقه وافر دارند و از آن جا که نزدیک به نیمی از جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل می دهند اثر ر

هیجان مثبت این مسابقات در حدي  .این رویداد در کشور ما تاثیري جدي به حساب می آید. تاثیري که جنبه هاي مفید آن کم نیستند
، و پیش بینی نتایج بازي هاي پیش رو تبال در مورد بازي هاي انجام شده، حواشی مسابقاتاست که در بیشتر ساعات روز  عالقمندان فو

  .را ندارند در واقع تا حدود زیادي فرصت فکر کردن و پرداختن به دغدغه هاي همیشگی و ناراحت کننده زندگی صحبت می کنند و
، آلودگی هوا و...کمتر از گذشته در گفتگوهاي بین افراد  شنیده می شود که خود مصداقی است از کاربرد مواردي چون ترافیک، گرانی

عین در جلسات مشاوره به منظور احتراز از مشغله ذهنی در موارد آزار دهنده ذهنی پیشنهاد تکنیک جابه جایی توجه که گهگاه به مراج
 می گردد و در این ایام تحت تاثیر مسابقات جام جهانی به شکل خودجوش اجرا می گردد. 

ابقات آن هستند در این ایام از سوي دیگر حضور کشورمان در این مسابقات باعث گردیده که حتی افرادي که کمتر پیگیر فوتبال و مس   
به طور جدي این رقابت ها را دنبال کنند و بیشتر خانواده ها سعی می کنند در هنگام دیدن بازي تیم ملی فوتبال کشورمان این بازي ها 

ده اجتماعی  اثري که کمتر پدی .نوادگی تاثیري به سزا گذاشته استرا به شکل جمعی ببینند که در ایجاد شور و هیجان و انسجام خا
 قادر به ایجاد اثري مشابه آن بوده است.

یم از تاثیرات مثبت دیگر حضور کشورمان در این مسابقات می توان به فزونی رفتارهاي میهن پرستانه افراد در قبل و بعد از مسابقات ت   
پرچم بر روي صورت و بدن و تکرار  استفاده بیش از پیش از پرچم کشورمان و حتی نقاشی کردن .ملی فوتبال کشورمان اشاره کرد

از سوي دیگر با  نمودن مکرر شعار هاي میهن پرستانه اي که به نام کشورمان اشاره دارد در زمره مثال هایی از این موضوع می باشند.
پایان بازي هاي  ، جشن هایی که معموال بعد ازاز مبرم به ایجاد جو شاد اجتماعیتوجه به فشارهاي اقتصادي و اجتماعی و همچنین نی

 تیم ملی در خیابان هاي کشورمان شکل می گیرد خود تاثیر به سزایی در ایجاد نشاط اجتماعی حتی به شکل کوتاه مدت دارد.
جاي بسی خوشحالی هست که مسئولین در این جام جهانی تمهیدات خوبی براي ایجاد امکان اتحاد خانوادگی و تولید نشاط اجتماعی با 

براي تیم  در گامهاي بعدي رزوي توفیقضمن آ  . فراهم نمودند... کان تماشاي مسابقات ملی در سینماها و ورزشگاه آزادي واستفاده از ام
، امیدوارم که بیشترین فایده از منظر نشاط اجتماعی و شور و اشتیاق نصیب تک تک هموطنان و خانواده هاي لی فوتبال کشورمانم

 عزیزشان گردد.
 دکتر خسرو حمزه

 97ول تیر ماه ا
 بازگشت به صفحه اول

 سخن نخست -1
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 کودك آزاري و پیامد هاي روانی آن -1-2

 نویسنده: دکتر پروانه محمدخانی 
 استاد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

زاي عمـر بشـر دارد، هرچنـد بـه عنـوان یـک معضـل        سـابقه اي بـه درا   کودك آزاري در انواع جسمانی، روانی، جنسی و غفلت از کودك،
هـر گونـه رفتـار نامناسـبی کـه بـر       بهداشتی دیرزمانی نیست که مورد توجه قرار گرفته است. در تعریفی محافظه کارانه کودك آزاري بـه  

آزاري که اغلب در روند به کودك  ه . در این مقالگفته می شود عملکرد رفتاري شناختی، عاطفی و جسمی کودك تأثیر منفی داشته باشد
حل تعارض به فرآیندهایی اطـالق مـی شـود کـه در      پرداخته می شود. ،تعامل کودك و والدین بویژه در شرایط وجود تعارض رخ می دهد
 و میـل راد براي رسیدن به هدف از یـک سـو   نایل شوند. تمایل اف توافق بهتعامل هاي بین فردي از سوي طرفین به کار گرفته می شود تا 

که در هر یک از گروهـاي سـنی متفـاوت     می شود روش هایی براي حل تعارضبه حفظ رابطه با دیگران از سوي دیگر باعث شکل گیري 
 اجبار، روان سازي، حل مسأله، کناره گیري و توافق.این روش ها عبارتند: از  است.

بنـابراین در   در نظر گرفته شده است. جنسی با فاعلیت والدینکودك آزاري فیزیکی، عاطفی، براي گروه والدین این ابعاد در چهارچوب    
 این چهارچوب انواع آزار عبارتند از:

فشردن و تکـان دادن دسـت.    یا اعمالی مثل پرتاب کردن، و نیشگون گرفتن، ،: سیلی زدنهاي استفاده از زور فیزیکی براي مثال روش-1 
 ن، استفاده از آتش سیگار و گاز گرفتن می شوند. ها شامل شالق زدن، زدن با ترکه، سوزاندسایر روش 

مسـخره کـردن، دسـت     ناسـزا گفـتن،   سرزنش یا تحقیـر،  آزارهاي کالمی و غیرکالمی، ای 1حل تعارض همراه با آزار عاطفیروش هاي -2 
ندن مکـرر کـودك از تنبیـه    ترسـا  مقررات و کنترل شـدید و نـامعقول،   انداختن، اسم گذاشتن روي کودك، انتقاد کردن و قهر با او، اعمال

هـاي  پاسـخ  انتظارات و برخوردهاي نامتناسب با سن کودك، به خدمت گرفتن کودك در جهت ارضاء نیازهاي عـاطفی خـود،   سخت بدنی،
ودك در منازعـات بـا همسـر و افـراد     کـ استفاده از ثباتی و دگرگونی شناختی کودك شود، بینی والدین که باعث بیرفتاري غیر قابل پیش

بردن کودك در مکـان هـا و شـرایطی کـه بـا سـن او        ، وفشار به کودك یا تطمیع او براي انجام تشریفات یا مراسم و مناسک خاصگر، دی
 ،-کـودك  ي مثال گذاشتن وظایف شغلی بـر گـردن  برا-استفاده اقتصادي از کودك به نحوي که بهزیستی وي به خطر افتد مناسب نیست،

هاي بیش از حد انتظار یـا عملکـرد خـارج از محـدوده اسـتاندارد بصـورت        انجام فعالیت یا با کودك،2فیپرحر بیان کلمات بیش از حد یا،
اویسـی و   ،2010،،4، اویسی، اردبیلی، مجدزاده، محمدخانی، راد و لـو 1378(محمدخانی،  3گیري یا سهل گیري بیش از حد معمول سخت

 ).2010همکاران، 
مشـکالت اجتمـاعی و روانـی     پیچیده اي است که می توانـد بـه انـواع شـرایط زمینـه سـاز       آزاري پدیده کودك بدرفتاري با کودك و

) تنبیه سخت و عواقب رشدي و آسیب شناسی روانی آن را که در روند احساس مـورد پـذیرش بـودن و    2007بیانجامد. بندر و همکاران (
) هرگونـه  2007پیمان نامه حقوق کودك در ایالت متحده(سازگاري کودك خدشه وارد می کند در یک مطالعه بین فرهنگی نشان دادند. 

رفتار تنبیهی از جانب والدین یا سرپرستان کودك بویژه تنبیه شدید و غیرعادالنه را ممنوع اعـالم کـرده و اظهـار مـی دارد کـه ایـن نـوع        
ا مخدوش می سازد و فرایند رشـدي  رفتارها اگرچه ممکن است حاکی از طرد کودك از سوي والدین نباشد سازگاري روانشناختی کودك ر

افسردگی، سوء مصرف و وابستگی به مواد، همینطور ارتکـاب   براي مثال ).2018جیار یو، -هوگی چونگ و کی –او را مختل می کند(چی 

                                      
1 Emotional Abuse 
2Verbosityا 
3 Laxness- 
4 Oveisi, Ardabili, Majdzadeh, Mohammadkhani, Rad &Loo, J 
4 Chee-Huay Chong and Kee-Jiar Yeo 

 بحث ویژه -2
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 شـکالت رابطه آشفتگی محـیط دوران کـودکی و م  در قربانیان آزار گزارش شده است.  به خشونت خانوادگی و کودك آزاري به طور پایایی
و مکرر در نوشته هاي پژوهشـی  در مطالعات طولی در سالهاي گذشته ارزیابی شده در بزرگسالی براي مثال سوءمصرف مواد و الکل بعدي 

) اظهار داشته اند والدین نقـش مهمـی در تحـول     2008( 2براي مثال روهنر، خالکو و کرونویر .)2017، 1به آن پرداخته شده است (آلمپی
می نویسند کودکان بـه عشـق و گرمـی (پـذیرش)      3ودکانشان ایفا می کنند. آنها بر اساس تئوري طرد و پذیرش بین فرديروانشناختی ک

 والدین نیاز دارند و این به طور مثبتی با سازگاري روانشناختی آنها همراه است. بر عکس کودکانی که گرمی از والدین دریافت نمی دارنـد، 
)والـدین  1) والدین طرد کننده را در چهار دسته قرار می دهند. (2008نها قرار دارند. روهنر و همکاران (احساس می کنند که مورد طرد آ

) والدین خصومت ورز و پرخاشگر (براي مثال والـدینی کـه کـودك خـود را مـورد      2سرد و بی عاطفه (براي مثال فقدان عاطفه والدینی)، (
) والـدین طـرد کننـده    4وت و غفلت کننده (براي مثال بـه کـودك توجـه نمـی کننـد)، (     ) والدین بی تفا3ضرب و جرح قرار می دهند)، (

 (براي مثال طوري رفتار می کنند که کودك دوست داشتنی نیست).4نامتمایز
نـوع  می نویسند در چنین خانواده هایی اگر کودك به طور مداوم مورد تنبیه قرار گیرد بویژه  5)2016میراندا، افسو، اپستیو و پاچینی(

 شدید آن، احساس طرد می کند و در نتیجه دچار ناسازگاري روانشناختی می شود. 
ه والدین را در روستاهاي چین نشان دادند که موید پذیرش کـودك  نبی) نقش میانجی گرمی ادراك شده والدین و ت2012(6چن و لئو

 است که ممکن است اثرات سوء تنبیه را کاهش دهد.
رخاشگري در بزرگسالی، پایین بودن عزت نفس، وابستگی، خود کفایتی منفی، غیر پاسـخگو بـودن عـاطفی،    مواردي مثل ارتکاب به پ

 ). 2008(روهنر و همکاران،  بی ثباتی هیجانی و توسعه یک دیدگاه منفی به زندگی از پیامد هاي روانشناختی آزار در دوران کودکی است
ی و جسمی در دوران کودکی و اضطراب و افسردگی در بزرگسـالی را نشـان داده   ) رابطه بین آزار جنس2014(7لین درت و همکاران 

 نشـان داده انـد   در کودکانی که در شرایط آزار به سر می برنـد  مطالعات در ایران انواع مشکالت درون ریزي شده و برون ریزي شده رااند. 
) بـه  2004( 8کیکـر -ربه تنبیه در دوران کودکی توسـط گـروگن  . رابطه بین رفتارهاي پرخاشگرانه در بزرگسالی و تج)1378(محمدخانی، 

عـاطفی را از اثـرات جـو آشـفته در      پژوهشگران طیف وسیعی از موضوعات شامل مسائل روانشناختی، رفتاري وتصویر کشیده شده است. 
کالت رفتـاري دراز مـدت کـه پیامـد     به بسیاري از مشـ  9ریواز و آلمندورس -گاردیکس، استراس، کاروبلس، مانوز-خانواده می دانند. گارمز

آن هـا بـا    درد عاطفی و ضربه، به زندگی خـود ادامـه مـی دهنـد.     تنبیه در دوران کودکی است اشاره دارند. کودکان در فضاي پر استرس،
رد و همینطور از دست دادگـی معنـی دارکـارک    پنهان کاري چه کسی هستند،است و  مشکالتی مثل فقدان حس این که چه چیزي نرمال

هستند. غیر قابل اعتماد بودن و بد قولی هاي حاکم، یک بی نظمی و در هم ریختگی ایجاد می کند که نخست کودکان تمام تـالش   روبرو
 غیر قابل پیش بینـی والـدین، اضـطراب مـزمن،     ند، ولی آشفتگی عاطفی و رفتارهاي بی ثبات وجو را مهار ساز خود را به کار می گیرند تا

در این مرحله کودکان از طریق اجتناب ها سعی در حفاظت خود در مقابل احسـاس   تداوم می بخشد. در آنها گسترش وگیجی و ترس را 
. در ایـن  درد بیشتر می کنند. احساساتی مثل گناه، شرم و انکار واقعیت باعث می شود که در صدد درخواسـت کمـک از دیگـران نباشـند    

کودکـان در  ذ به دنیا از خود نشان می دهنـد.  فبیند و احتماال در بزرگسالی یک بدبینی ناکودکان اعتماد پذیري به طور جدي آسیب می 
 اضـطراب مـزمن،   احسـاس غـم،   .این شرایط در یک فضاي سکوت یخی به سر می برند و به دنبال مفـري بـراي رنـج هـاي خـود هسـتند      

ده به پیامد هاي آشفتگی در خانواده نسبت داده شـده  جنسی و یا حتی ولخرجی هاي بیهو اختالالت خوردن، سوءمصرف مواد، افسردگی،
 )2013، 10است (فرگوسن

                                      
1 Alampay et al, 
2 Rohner, Khaleque, Cournoyer 
3 Interpersonal acceptance-rejection theory(IPRAT) 
4 Undifferentiated rejection 
5 Miranda, Affuso, Esposito, Bacchini 
6 Chen & liu 
7 Lindert et al 
8 Grogan-Kaylor 
9 Gámez-Guadix, Straus, Carrobles, Muñoz-Rivas, Almendros 
10 Ferguson  
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  توجیهات زیستی این یافته ها حکایت از کارکرد ساختار هاي سیستم عصبی مرکزي در سه محور دارد:
ین کودکـان از  بنـابرا ) از همان آغاز زندگی براي این واکنش کد گذاري شده است.  مرکز پاسخ یا واکنش جنگ و گریز(آمیگدال  -1

   همان آغاز تولد می توانند ترس را تجربه کنند.
هیپو کامپ مرکز پاسخ به این سئوال که آیا موضوع به واقع تهدید آمیز است یا خیر در حدود چهار یـا پـنج سـالگی فعـال مـی       -2

 شود. 
 رسد.یازده یا دوازده سالگی به بلوغ می  نتال براي پردازش هاي شناختی سطح باالتر دروپري فر -3

بنابراین به طور طبیعی کودکان ترسیده شده ترس را تجربه می کنند بدون این که ظرفیت شناختی یا رشد پردازش محرك را 
این وظیفه تنظیم کننده هاي خارجی(والدین یا پرستاران) است تا به آن ها کمک کنند که هیجانات خود را تنظیم وبه داشته باشند. 

بنابراین محرك هاي دردناك ممکن است در حافظه حسی  مناسب رخ نمی دهد،ند براي کودکان در شرایط نافرای این .آرامش دست یابند
  .)2000، 1آن ها ضبط شود بدون آن که قادر باشند به آرامش دست یابند( مک کراو و همکاران

عامل خطر فرا تشخیصی تلقی می در حال حاضر رویکردهاي اخیر آسیب شناسی روانی، کودك آزاري و سابقه تجربه آزار را یک 
دیکس ( کنند. گزارش تجربه آزار در مبتالیان به انواع آسیب مصداق بارز آن است. در این دیدگاه ها تاکید زیادي بر هیجان می شود. 

او بر این می داند.  کودك -) در روند فرزندپروري هیجانات منفی مادر و مشکالت او در مدیریت هیجاناتش را مخل رابطه مادر1991
اساس مدل عاطفی فرزندپروري خود را ارائه کرد. در همین راستا هر چه مدل هاي نظري فرزند پروري تعیین کننده هاي بیشتري را 

کودك قائل می شوند به نقش هیجان به عنوان عامل اصلی تاکید بیشتري می کنند. اساسا ماهیت تعامل مادر و کودك  -براي رابطه والد
ها هاي هیجان، هیجانپیامدهاي مهمی براي سازگاري کودك و خانواده به همراه دارد. طبق تئوري ی است، چنین تعامالتیماهیتی هیجان

پاسخ هیجانی مادر به نشانه هاي هیجانی کودك منجر به  باعث به راه انداختن رفتار می شوند و فرد را براي عمل آماده می کنند. اگرچه
 شود، اما بروز هیجان مادر به معناي غیر حساس بودن پاسخ مادر نیست.  سالمت روان مادر و کودك می

مطالعات بر روي تمایز بین تمایالت پاسخ هیجانی (آمادگی براي هیجانات مثبت یا منفی) و ابراز هیجانی یا تظاهرات رفتاري این 
افراد در سوگیري رفتاري، تمایالت هیجانی خود را  شوند.همیشه به صورت رفتاري ظاهر نمی اند. تمایالت پاسخیتمایالت تاکید کرده

ابراز می کنند. به عبارت دیگر، بین افراد از نظر چگونگی و دفعات نشان دادن هیجانات غم، خشم و غیره تفاوت وجود دارد. فرزندپروري 
تعارض باشند. یکی از روش هایی که اغلب با فعال شدن هیجانات منفی همراه است زیرا ممکن است اهداف والدین با اهداف کودکان در 

توانند مانع از ابراز هیجان منفی شوند و حتی هیجان مثبت را جایگزین آن سازند راهبرد شناختی به نام ارزیابی والدین به کمک آن می
 -اسازگارانه والدمجدد است. منظور از ارزیابی مجدد تفسیر غیر هیجانی از محرك هیجان و عمل بر اساس آن است. در طول تعامالت ن

توانند چارچوب بندي مجددي از رویداد داشته باشند و به جاي آنکه فکر کنند اهداف و اهمیت آنها توسط کودك کودك والدین می
شود، نگاه کنند. معموال زمانی هیجانات منفی در والد ایجاد و نادیده گرفته شده، به آن به عنوان اتفاقی که باعث پیشبرد اهدافشان می

 -شود. این فرایندهاي هیجانی بر رابطه والدیابد که فکر کنند دالیل ثابت، کلی و غیر قابل کنترلی مانع از اهداف آنها میافزایش می
پیامدهاي نامطلوبی  گذارند. محبت و گرمی والد پیش بینی کننده پیامدهاي مطلوب براي کودك و رفتار خصمانه در آنهاکودك اثر می

 مراه دارد. براي کودك به ه
شود، مطالعات نشان داده اند که حتی ابراز گذراي هیجانات منفی والد، موجب آشفتگی و پرخاشگري در رفتار نوزادان و کودکان می

زیرا این دسته از کودکان حساسیت هیجانی زیادي دارند. والدین ممکن است تمایل معینی به تجربه هیجانات مثبت یا منفی داشته 
مثال والدینی که  شود. براياي بین افراد در منابع مورد نیاز براي مدیریت هیجانات میمایالت باعث ایجاد تفاوت هاي زمینهباشند. این ت

کنند. به عبارت دیگر، مطالعاتی تمایل به هیجان پذیري مثبت دارند به احتمال بیشتري هنگام تعامل با کودك محبت و گرمی نثار او می
اند از این مطلب که آمادگی والدین براي هیجان پذیري منفی و ابراز هیجان جانی را در فرزندپروري بررسی کردهکه نقش فرایندهاي هی

کنند. افرادي که آمادگی براي رفتار شود حمایت میمی تنظیم نشده، منجر به محبت کم، و سبک فرزندپروري سخت گیرانه در آنها
کامال هیجانی واکنش نشان  کنند و به روشت عامل تحریک کننده خشم تفسیر میخصمانه دارند، موقعیت استرس زا را به صور

                                      
1 McCrae et al 
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مشکل حفظ آرامش در حین  اي از مشکل تنظیم هیجان باشد زیرا این افراد دچاردهند. ممکن است این الگوهاي رفتاري نشانهمی
سازد. افراد دچار راي فرد دچار مشکل میموقعیت هاي استرس زا هستند. احتماال احساس خصومت حفظ آرامش فیزیولوژیکی را ب

وضعیت  بدتنظیمی هیجان ممکن است درگیر روابط خصمانه و منفی با دیگران شوند. رفتار پرخاشگرانه و خصمانه نشان دهنده
نابراین وجود اي از پاسخ به یک تهدید فوري یا متاخر باشد. بقدرتمندانه و عاطفی همراه با نارضایتی هیجانی است و ممکن است نشانه

دارد. وقتی والدین نیز خشم و خصومت  خشم و خصومت، در واکنش به شدت هیجانی بزرگساالن به ویژه در موقعیتهاي استرس زا نقش
و آنها را در موقعیت هاي اجتماعی به  سازداي را درونی میدهند، کودك چنین راهبردهاي هیجانی تنظیم نشدهبه کودك نشان می

هستند.  دهند عالمتی از فرزندپروري خشنهاي والد را تشکیل میاي از واکنشهایی که بخش عمده. چنین هیجانگذاردنمایش می
آشکار مانند تنبیه فیزیکی داشته باشند. چنین والدین خشن ممکن است رفتارهایی مانند داد زدن، دستورات منفی و پرخاشگري

کودك و همچنین تعامالت  -فضاي عاطفی منفی نقش دارند و بر کیفیت رابطه والدهاي مملو از هیجان خشم در ایجاد محیط و واکنش
دهد وقتی والدین به هیجاناتش آگاه نباشند و آنها را کنترل نکنند، فضاي هیجانی ها نشان میگذارند. این یافتهاجتماعی کودك تاثیر می

 والد حاکم می شود. –منفی بین کودك 
 در برنامه هاي پیشگیري به گونه جدي براي آموزش مهارت هاي تنظیم هیجانی اقدام شود. توانایی به همین دلیل الزم است که 

بدیهی است که این حوزه  تشخیص به موقع فضاي هیجانی هم در بهزیستی کودك و هم سالمت و کیفیت زندگی والدین حیاتی است.
 ،آسیب شناسی روانی والدین یا غفلت قرار می دهند،که فرزندان خود را مورد آزار و  مختصات والدینی شامل توجه به

آموزش بر این اساس برنامه هاي پیشگیري بر شود. آنها میآسیب شناسی روانی  و حتی رفتار والدینی، دلبستگیالگوهاي 
آموزش والدین براي مدل سازي مقابله هاي  ،مهارت هاي والدینی براي سرپرستی و مراقبت مسئوالنه و دلبستگی ایمن

 و پوشش درمانی خود والدین تاکید دارند. تامین پس خوراندهاي استداللی سازشیو  رفتاري و شناختی موثر
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شناسی و المللی روانجناب آقاي دکتر زمانی رییس دهمین هیات مدیره انجمن روان شناسی ایران به مناسبت روز بین
 محیط زیست در فروردین ماه سخنرانی ایراد داشتند که متن سخنرانی شان در زیر آمده است:

 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

      شناسی آن کشورها پیش از ما به تغییرات اقلیمی و نقشی که هاي رواننجمنمقدمتاً باید عرض کنم که برخی از کشورها و ا    
تواند طور کلی این مداخله و ایفاي نقش سه وجه اساسی میطور خالصه و بهاند. بهتوانند در این مورد ایفا کنند پرداختهشناسان میروان

 داشته باشد:
      اجتماعی از طریق مطالعه جوامع در ارتباط با تغییرات محیط زیست چگونه صصان علومطور کلی متخشناسان و بهاول اینکه روان    
الاقل در کندتر کردن این تغییرات مؤثر واقع  هاي مختلف اجتماعیرسانی مؤثرتر به گروهحلی براي آموزش و اطالعتوانند با پیشنهاد راهمی

هاي مؤثرتر در مورد هر گروه باید روششود و میها به یکسان مؤثر واقع نمیهمه گروهشوند: گفته شده است که یک شیوه تعامل، در مورد 
      تر هاي اجتماعی پاییننتیجه تغییرات اقلیمی یکسان نیست. گروه ها درپذیري گروهاجتماعی را یافت و شناخت. دیگر اینکه آسیب

        رشدیافته نیز شود. همچنین کشورهاي کمتر ف طبقاتی بیشتر میپذیرترند و درنتیجه، آسیب تغییرات اقلیمی موجب شکاآسیب
 تر هستند.پذیرتر از کشورهاي رشدیافتهآسیب

تر ساختن جوامع و آمادگی روانی آنان براي توانند در مقاومطورکلی متخصصان علوم اجتماعی میشناسان و بهوجه دوم اینکه روان    
 ی ایفاي نقش کنند.مقابله با مشکالت زیست ـ محیط

دیدگان روانی از این وقایع توانند به یاري  آسیبها میهاي اقلیمی و یا مهاجرتشناسان پس از وقوع بحرانوجه سوم اینکه روان    
 بشتابند و یاور آنان در فائق آمدن بر این مشکالت باشند.

عوامل این تغییرات: یکی از عوامل مهم تغییرات اقلیمی تغییرات  شناسی است و تغییرات اقلیمی وکنم که موضوع بحث روانعرض می    
 جمعیتی است، یعنی افزایش جمعیت است:

شود. تا زمان سال پیش) حدود ده میلیون نفر تخمین زده می 100توجه بفرمایید که جمعیت ایران در اواخر دوره قاجار (یعنی حدود    
میلیون  36و  35لیون افزایش یافت. در زمان انقالب اسالمی جمعیت ایران بین می 18ملی شدن صنعت نفت این جمعیت به حدود 

برابر افزایش یافت و  8سال جمعیت ایران به  100عبارت دیگر در زمانی حدود میلیون نفر است. به 81شد و اکنون صحبت از برآورد می
برابر افزایش یافت. با همین نرخ رشد،  3/2سال به  39وییم ظرف تر بگسال و دقیق 40از زمان انقالب اسالمی تاکنون یعنی در کمتر از 

 میلیون نفر خواهد رسید. 200میلیون یعنی نزدیک به  190ظرف چهل سال آینده جمعیت به حدود 
نکته موردنظر من افزایش جمعیت نیست افزایش جمعیت را نظام به مصلحت تشخیص داده است و همین خواهد شد. مطلب موردنظر    
 ن حرف دیگري است که به آن خواهیم رسید.م

  توجهی در راه است، نه اینکه فقط در راه است، کنند که تغییرات اقلیمی قابلبینی مینکته دیگر اینکه بسیاري از متخصصان پیش   
طور هوا به تدریج به -1ت. اکنون نیز در جریان است و آثار آن در بسیاري از نقاط جهان اگر نگوییم در همه جهان قابل مشاهده اسهم

شود و این امر موجب باال آمدن سطح دریاهاي آزاد تر میتر و نازكیخ در نقاط قطبی هر ساله نازك -2شود هاگرمتر میمتوسط طی سال
عنوان ردم بهیابند. اگرچه برخی با مطالبی که عرض کنزوالت آسمانی تقلیل می -3کند گردد و نقاط ساحلی را تهدید یا تخریب میمی

هاي وسیعی در مناطق نزدیک دلیل تغییرات آب و هوا، سرزمینرفته بههاي از دستاتفاقاتی منفی مخالفند و معتقدند در عوضِ سرزمین
 هاي عظیم انسانی را در پی خواهدشوند. اگر این نظر خوشبینانه را هم بپذیریم بازهم مهاجرتتر میبه مناطق قطبی براي زندگی آماده

میلیون نفر مهاجرت  200حدود  2050بینی شده است تا سال هاي عظیم مسائل روانی عظیم را. پیشهمراه این مهاجرتداشت و به
 خواهند کرد.

  شناسی و محیط زیستالمللی روانبه مناسبت روز بینرانی دکتر رضا زمانی سخن -3
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پذیرتر جهان، ایران بخصوص آسیبپذیرترند و یکی از نقاط آسیب شود که برخی از نقاط جهان در مقابل تغییرات آب و هوایی،گفته می   
 کزي ایران است. فالت مر

هاي سر به کوه شناسی ها سال پیش در نتیجه تغییرات عظیم زمینکنم: میلیوندانم را عرض میشناس نیستم ولی آنچه میمن زمین   
جهی توتر و بلندتر بودند. مقدار قابلها عظیمهاي دور این کوهفلک کشیده تشکیل شد و فالت ایران را شکل داد که احتماالً در گذشته

هاي خشک و ها قسمت اعظم این آب بر اثر تبخیر از دست رفت و سرزمیناصطالح، در این کاسه به تله افتاد ولی با گذشت قرنآب، به
 عبارت دیگر خروجی این کاسه بیشتر از ورودي آن بوده است.کویري را بجاي گذاشت. به

کردم احتماالً مربوط به قرن ششم و یا هفتم هجري. بخشی از این سفرنامه اي را مطالعه میها سال پیش سفرنامهخاطر دارم دهبه    
اي در شمال فالت به جنوب و صحبت بود از سرسبز و پر درخت بودن مسیر، مسیري که درحال شد به طی مصافتی از منطقهمربوط می

 حاضر بیابانی برهوت بیش نیست. 
ها و مأخذ رامی و اساتید محترمی که تخصصشان در تاریخ و ادبیات ایران است سفرنامهگم بسیار جالب باشد اگر دانشجویان کنفکر می   

تر شدن این سرزمین با چه سرعتی روي داده است. شاید دیگر را از این نظر مطالعه بفرمایند تا بدانیم اینگونه تغییرات و خشک و خشک
ن سرزمین از این به بعد و تغییرات اقلیمی آن رسید با توجه به اینکه در تر شدن ایتري در مورد نرخ و سرعت خشکبتوان به نتیجه دقیق

 است.هاي فسیلی و مداخالت انسانی سرعت این تغییرات هر چه بوده بیشتر شدهحال حاضر در نتیجه استفاده از سوخت
اي که فرصت کردم به سخنرانی آنان دهدادم. سه نفر از پنج نماینروز یکشنبه این هفته به مذاکرات مجلس شوراي اسالمی گوش می   

 هاي کرمان، دیگري زنید چه بود؟ کم آبی. یکی از آنان نماینده یکی از شهرستانگوش کنم یک دغدغه اصلی داشتند، حدس می
نزدیک بود از هاي سیستان و بلوچستان، و سومی نماینده اصفهان. نماینده محترم از سیستان و بلوچستان اي از یکی از شهرستاننماینده

تحت  شان بیش از نیمیداشت که از بیش از چهارصد هزار نفر ساکنان حوزه نمایندگیمصیبت کم آبی زار زار بگرید. ایشان اظهار می
هاي دیگر هستند، عمدتاً به دلیل فقر درنتیجۀ کم آبی و اختالل در آبیاري کشاورزي. نماینده محترم اصفهان ها و سازمانکمیتهحمایت 

سختی جواب آب شرب شده پشت سدها و نزوالت احتمالی بهگرفت که آب ذخیرهاعداد و ارقام اگر درست متوجه شده باشم نتیجه می با
هاي دیگر کاهش داده شود و به آب شرب دهد و تلویحًا درخواست داشت که آب سهمی بخشمورد نیاز پنج میلیون مردم منطقه را می

     هاي دیگر بخش کشاورزي و صنعت بود چون این دو بخش عالوه بر مصرف شهري، ور از  بخشاختصاص داده شود. حتماً منظ
هاي هاي اصلی هستند. اما آیا چنین کاري عملی است. دیروز هم نمایندة دیگري از استان اصفهان از مشکالت و  آشوبکنندهمصرف

هایی بر سر اکنون در مناطق مرکزي ایران، درگیرياخبار شنیدید که همگفت. حتماً از دلیل کمبود آب سخن میایجادشده در منطقه به
دستی آب اتفاق افتاده است. این اتفاقات و این وضعیت صدمات روانی و اجتماعی شدیدي هاي باالدستی و پایینآب بین اقوام و جمعیت

 شود.را موجب می
میلیون نفر با آب کمتر، آلودگی بیشتر و هواي گرمتر از امروز. چه  200تصور بفرمایید حدود چهل سال دیگر، جمعیتی نزدیک به     

مشکالت روانی و اجتماعی و اقتصادي و رفاهی را چنین وضعیتی ممکن است موجب شود؟ نزاع فعلی و پراکنده بر سر آب ممکن است به 
در آن تشخیص داده شده است. عرض من  هاي شدید اجتماعی تبدیل گردد. افزایش جمعیت تصمیم نظام است و حتماً مصلحتیآشوب

 این است که بحرانی شدید در راه است و عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
هاي مختلف اجتماعی در مورد پژوهش در کشورهاي دیگر، عمدتاً کشورهاي اروپایی و آمریکایی به اینجا رسیده است که طبقات و رده   

ذهنیات و باورهاي متفاوتی دارند و براي تغییر این ذهنیات و باورها و اشاعه اطالعات موثق باید  آلودگی محیط زیست و تغییرات اقلیمی
شناسان و هاي متفاوت و خاص، متناسب با ذهنیت و طرز تفکر هر گروه استفاده کرد. از جمله اینجاست که بخصوص پاي رواناز شیوه

بخواهیم مصیبت را به تأخیر بیندازیم یا از آن جلوگیري کنیم باید برخورد خود را با آید. اگر دیگر متخصصان علوم اجتماعی به میان می
شناسان و محیط زیست و مسائل محیط زیستی تغییر دهیم؛ استفاده بهینه از آب، استفاده حداقلی از سوخت فسیلی و دیگر مسائل. روان

 ایفا کنند. دیگر متخصصان علوم اجتماعی می توانند نقش اساسی در این موارد
ام مطلبی بیان کنم. مشاهده عینی من این است ها زیستهاي که خودم با آن دههاجازه بفرمایید از این فرصت استفاده کنم و در مورد رشته   

از  شناختی بسیار افزایش یافته است که ستودنی است ولی رشد کیفیت آن به مراتب کمترهاي روانهاي اخیر کمیت پژوهشکه طی دهه
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هاي ما دامنۀ محدودي از طور نبود. اما کمبود و مشکل دیگري هم هست و آن اینکه پژوهشکنم کاش اینکمیت بوده است که آرزو می
-اي است که به هر گوشه از این جهان پهناور به اصطالح سرك میشناسی رشتهشوند. روانمشکالت روانی و روانی ـ اجتماعی را شامل می

گویم. نزدیک سی سال پردازد. این را من بر مبناي تجربه میکند. اما پژوهش در سرزمین ما فقط به مسائل محدودي میي میاکشد و افاضه
هاي ما شامل دامنۀ محدودي از کنم پژوهشطور روزمره مشاهده میاي علمی ـ پژوهشی را بر عهده دارم و بهاست که مسئولیت نشریه

کند که به مشکالت زیست محیطی که در نتیجۀ تغییرات اقلیمی تی نادر و گاه به گاه. وظیفه ما ایجاب میشوند، بجز استثنائامسائل می
عنوان اعضاء یک حرفه، بهتر است به موضوعات و مسائل هاي تسکین و تقلیل این مشکالت فکر کنیم. ما بهشوند بپردازیم و به راهایجاد می

تري ایفاء کنیم. از جمله و شود نقش عمدهبینی میدازیم و در ساختن جهانی بهتر از آنچه پیشزیست محیطی و طرق کمک به حل آنها بپر
مند کرد و توان نسبت به این موضوعات حساس و عالقهویژه بپردازیم به اینکه چگونه کودکان را در سنین اولیه تحصیالت رسمی میبه

 ایج در ایران.هاي رمسائل بسیاري دیگر خارج از محدوده فعلی پژوهش
کنند و اساساً در مورد این مسئله ذهنیات هاي اجتماعی با این مسئله به یک نحو برخورد نمیاند که همه گروهتحقیقات نشان داده   

ین، مختلفی در جامعه موجود است. از نگرانی شدید در مورد موضوع گرفته تا انکار کامل وجود مشکلی به نام تغییرات اقلیمی و عالوه برا
هاي مختلف اجتماعی در مورد این ذهنیت از کشوري به کشور دیگر متفاوت است. بر مبناي تحقیقات، گفته شده است که اقناع گروه

کند. اما احتماالً متأسفانه پژوهشی در مورد تفکر هاي مختلفی را ایجاب میوجود مشکل و مشارکت در جلوگیري از تشدید مشکل شیوه
اي ضروري است براي پژوهش در گونه تحقیق مقدمهماعی در این مورد در ایران انجام نشده است درحالی که اینهاي مختلف اجتگروه

 این باب که در مورد هر گروه و کسبِ مشارکت آن گروه چه باید کرد.
ست معموالً اثري را که بر تر با محیط زیهاي مادي براي تشویق رفتارهاي دوستانهنکته دیگر اینکه گفته شده است که حتی مشوق   

طور کلی علوم شناختی یا بهشود ندارد و براي تأثیر بیشتر این اقدامات به مداخالت روانبینی میمبناي محاسبات اقتصادي پیش
 اجتماعی نیاز هست.

ن قبیل موجب ایجاد و تشدید نکته دیگر اینکه این تغییرات اقلیمی یعنی گرماي بیشتر هوا، آلودگی بیشتر هوا، ریزگردها، و از ای    
پذیرتر خواهند شد. ازجمله در مورد کسانی که زمینه مشکل روانی دارند که موجب تشدید این هاي آسیبمشکالت روانی در جمعیت

 پذیرتر مانند کودکان و سالخوردگان موجب مشکالت بیشتري خواهد گردید.مشکالت خواهد شد و همچنین در دیگر افراد آسیب
آمیز بیشتر، اقدام بیشتر به خودکشی، و شده است که تغییرات اقلیمی و بخصوص گرماي بیشتر هوا موجب رفتارهاي خشونت گفته   

 خودکشی بیشتر خواهد شد. همچنین تغییرات اقلیمی موجب تشدید و افزایش موارد افسردگی خواهد گردید.
مان تهران را تصور بفرمایید در سی چهل سال دیگر با جمعیتی حدود دو خواهم کمی به اصطالح مطلب را دراماتیزه کنم؛ شهر خودمی   

هاي توان به اندازه زمان حاضر به آبهاي ساالنۀ مداومی به تهران در جریان است. در آن زمان نمیبرابر یا حتی بیشتر، چون مهاجرت
ام که ایم و حتماً بازده آنها کمتر خواهد شد. شنیدهاده کردههاي عمیق امیدوار بود زیرا از آبهاي زیرزمینی بیش از حد استفحاصل از چاه

متري آب کافی داشتند در حال حاضر باید تعمیق شوند و براي دستیابی به همان  150هایی که در در بعضی نقاط استان کرمان    چاه
رویه هاي اخیر استفادة بیاند در سالذخیره شدهها سال متري متوسل شد. از آبهاي زیرزمینی که میلیون 250هاي مقدار آب باید به چاه

ها بسیار شدید است و گفته شده است که ما از این نظر دومین ایم. میزان فرونشست زمین در ایران درنتیجه برداشت از این آبکرده
ب نیز احتماالً در آن زمان بازدهی هاي کرج، طالقان، جاجرود و دیگر منابع آکشور جهان هستیم. درنتیجه تغییرات آب و هوایی، رودخانه

کمتري خواهند داشت. تصور بفرمایید تهرانِ سی چهل سال دیگر را با جمعیتی بسیار بیشتر، منابع آب کمتر، آلودگی بیشتر هوا، و 
تر خواهیم بندي شده است. در چنین شرایطی به گل و درخت اطرافمان کماحتماالً ریزگردهاي بیشتر. آب مصرفی خانگی به شدت جیره

ها نخواهد شد. تهران پرداخت یا اصالً نخواهیم پرداخت. در چنین شرایطی شهرداري هم قادر به آبیاري درست فضاهاي عمومی و پارك
شهري خواهد شد دود گرفته، پرغبار، بی گل و گیاه و درخت، با هواي ناسالم براي همه افراد در همه سنین. تهران احتماالً شبیه شهر 

 واهد شد. شهري که دیگر شهر نیست؛ دود گرفته، با هواي آلوده، پرغبار، مردمان آزرده، افسرده، خشمگین، و پرخاشگر. ارواح خ
نتیجه بگیرم، نکته اصلی من این است که بحران با ماست حتی یک قدم جلوتر از ما. تا دیرتر نشده کاري بکنیم و تمهیدي بیندیشیم به 

 ه شده به هر قیمت که شده.     هر قیمت که شده به هر قیمت ک
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جویی در منابع طبیعی و حفظ سالمت خواهم باز هم پا را فراتر از محدوده خود بگذارم و مطلبی را بیان کنم. البته رعایت صرفهمی    
طلب است: حدود کارهاي گفته شده این مجهت و معد به راهکاري معین و هممحیط زیست در حد امکان الزم و ضروري است. اما راه

هاي بسیاري در آن پنجاه شصت سال پیش مطلبی منتشر شد که توجه مطبوعات و بخشی از مردم را به شدت جلب کرد و موجب بحث
هاي الزم، و محل فارس و دریاي عمان، کانالمندي با ارائه طرح و نقشۀ مفصلی شامل نحوه انتقال آب از خلیجزمان شد. فرد عالقه

ها و استثنائاً ها در داخل فالت مرکزي موضوع را مطرح کرد. همانطور که عرض کردم این پیشنهاد بحثیا دریاچهتشکیل دریاچه 
هایی را برانگیخت. در اوائل انقالب اسالمی این مطلب مسکوت ماند، اما بعدها به کرّات مطرح شد و حتی بخاطر دارم یکی از مخالفت

 ر و بر آن تأکید کردند. تصور من این شد که مطلب جداً دنبال خواهد شد ولی متأسفانه نشد. روساي محترم جمهور این مطلب را تکرا
رغم مشکالت عظیم و هزینه رسد تنها راه اساسی حل یا تسکین یکی از مشکالت آینده این سرزمین فقط همین راه باشد، علینظر میبه

ن نقطه فالت ایران در کویر لوت از سطح دریا حدود سیصد متر ارتفاع دارد. تریبسیاري که دارد. یک دلیل عظمت این مشکل آنکه پایین
 پس براي انجام این پروژه مقادیر عظیمی آب را باید حداقل به بیش از سیصد متر باالتر منتقل کرد. 

رفت است مخصوصاً با ستپید بست زیر آب آن دریا هم درحال توان اممان یعنی دریاي خزر نمیمطلب دیگر اینکه به دریاي شمال   
اند که در نتیجه مقدار آب ورودي آن تقلیل یافته است. هاي شمالی و شرقی این دریاچه کردهها در رودخانههایی که روسکاريدست

 اي که ما هم در داخل کشور کردیم و بخشی از مشکالترویههاي بیاند ازجمله سدسازياقدامات مختلف موجب تشدید این مشکل شده
یک از شهرهاي شمالی که در منابع تاریخی از آنها یاد شده است هایست که انجام شد. هیچفعلی داخل فالت هم معلول این دست کاري

تر هستند و مناطق مسکونی که در کنار دریا قرار دارند نامی از آنها در منابع درحال حاضر در کنار دریا نیستند بلکه در نقاط مرتفع
رفت اند. این پسرفت دریا ایجاد شدههاي به خشکی تبدیل شده در نتیجه  پسیرا شهرهایی جدیدترند که در سرزمینتاریخی نیست، ز

 تر بودن دریاچه در سواحل شمالی شدیدتر بوده است.آب احتماالً در مناطق شمالی این دریاچه به دلیل کم عمق
مانده بهره بردن از آبهاي خلیج فارس و دریاي عمان است. کار و تنها راه باقی توان امید بستبنابر آنچه گفته شد به دریاي خزر نمی   

 طلبد.خواهد، و اقداماتی سترگ میدشواري است، اما تسلیم نشدن به مصیبتی عظیم در آینده، شهامتی عظیم می
 اجازه بفرمایید با این جمله مطلبم را تمام کنم:

 درنگ عمل کنیم.یبحران پیشاپیش ماست، بیشتر بیندیشیم، ب
 دکتر رضا زمانی         
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 7139 سالدر ایران  شناسیانجمن روان هاي آموزشیکارگاه -1-4
هر کارگاه  بهايشود. که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسی ایرانآموزشی انجمن روان يهافهرست کارگاه

ده تومان در نظر گرفته شده است که به ازاي هر روز  هزار 200، شودیماستثنایی که جداگانه ذکر به جز موارد  ،ساعته 8آموزشی 
چنانچه در نظر گرفته شده است  شناسی ایران، و ده درصد هم براي دانشجویان تخفیفدرصد براي اعضاي انجمن روان

. مدت زمان برگزاري روزانه هر شودکسر می کارگاه از مبلغ بیست درصدبه ازاي هر روز  ،افرادي دانشجو و عضو انجمن باشند
شناسی ایران هاي آموزشی، محل انجمن رواننفر است. مکان برگزاري کارگاه 25ساعت و ظرفیت هر کارگاه آموزشی  8کارگاه آموزشی 

براي کسب  است. 4، واحد 20خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، بلوار اسفندیار، نرسیده به خیابان آفریقا، پالك تهران، واقع در 
 .سایت انجمن مراجعه نماییدبه وب هااطالع از ظرفیت کارگاههاي آموزشی و همچنین و اخبار جدید کارگاه تراطالعات  بیش

 

 

 
 
 

 
شرایط شرکت در 

 کارگاه
 

 
 تاریخ برگزاري

 

 
 مدرس

 

  
 عنوان کارگاه آموزشی  
 
 

 تخصص
مدرك 
 علمی

 نام و نا م
 خانوادگی

کارشناسی  التحصیلفارغ 
روانشناسی و مشاوره به 

 باال
 

  22و  21
1397تیرماه   

شناسیروان  درمان متمرکز بر شفقت مهرنوش اثباتی دکتري 

کارشناسی  فارغ التحصیل
روانشناسی و مشاوره به 

 باال

 14و  13
1397مردادماه   

شناسیروان  تربیت جنسی کودك و نوجوان رمضانی آرش دکتري 

کارشناسی  فارغ التحصیل
روانشناسی و مشاوره به 

 باال
 

 25و  24
1397مردادماه   

شناسیروان  دکتري 

            شیوا دولت آبادي 
              و 

 میفرنگیس کاظ

آموزش تکنیک اي. ام. دي آر (حرکات 

چشم، حساسیت زدایی و بازپردازش 

 اطالعات) 

کارشناسی  فارغ التحصیل
روانشناسی و مشاوره به 

 باال
 

  7و  6، 5
1397مهرماه   

شناسیروان  دکتري 

 
 طرحواره درمانی حسن حمیدپور

 انجمن روانشناسی ایران هايو سخنرانی هاي آموزشیکارگاه -4
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 7139 تابستان و پاییز در ایران  شناسیانجمن روان آموزشی دوره هاي -2-4
 

 دوره زوج درمانی: درمان هاي قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختی رفتاريچهارمین  -1-2-4

  ات صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیمدرس: دکتر منصوره الساد  

 ارائه گواهی منوط به شرکت  در دوره،  بدون غیبت و کسب موفقیت در آزمون
 از طرف انجمن روانشناسی ایران 
 

 )1397 مهرتا آذر :( زمان برگزاري
*********** 

 : دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره به باالشرایط شرکت کنندگان

 ساعت 112  طول دوره:

 تخفیف تعلق خواهد گرفت.  %10شناسی ایران به اعضاي انجمن روان، تومان 00,0000,3 :هزینه دوره

 دروس دوره:

    مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر آزمون ها و ترسیم نیمرخ زوجین -1
 زوج درمانی شناختی رفتاري -2
   وزش هاي پیش و پس از ازدواج)زوج درمانی براساس غنی سازي روابط زوجین (آم -3
 درمان خیانت هاي زناشویی -4
                    مداخالت روان شناختی در طالق در سه مرحله ( پیش از طالق، در حین طالق و پس از طالق) -5

                  
 مهر 12 پنجشنبه

 مهر 13 جمعه
 مهر 25 چهارشنبه
 مهر 26 پنجشنبه

 مهر 27 جمعه

 نآبا 17 پنجشنبه
 آبان 18 جمعه

 آبان 24 پنجشنبه
 آبان 25 جمعه

 آذر 14 چهارشنبه
 آذر 15 پنجشنبه

 آذر 16 جمعه
 آذر 29 پنجشنبه

 آذر 30 جمعه

بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید  342060641براي ثبت نام قطعی پس از واریز قسط اول به حساب انجمن به شماره لطفا  
 رماییدتماس حاصل ف 88785266بهشتی با شماره 

 ارائه اصل فیش در روز کارگاه الزامی است :توجه
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 )دوره جامع تربیت روان درمانگر کودك با رویکرد شناختی رفتاري (همراه با کار عملیششمین  -2-2-4

 دکتر کارینه طهماسیانمدرس: 

  
 دوره آخر آزمون در موفقیت از پس ایران روانشناسی انجمن از معتبر نامه گواهی ارائه با
 )1397 آذر تا مهر :برگزاري زمان (

 باال به روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجویان کنندگان: شرکت شرایط
 ساعت 100 دوره: طول

 تخفیف %10 ایران شناسی روان انجمن اعضاي به )دوره اواسط و نام، ثبت هنگام قسط: سه طی ( تومان 00,0000,3 :دوره هزینه
 .است تومان 1,000,000 دوره نام ثبت براي اول قسط گرفت. خواهد تعلق 

  بازي رفتاردرمانی، درمانی، شناخت  ورزي، جرات و خشم مدیریت آموزش والدین، مدیریت آموزش کودك، شناسی آسیب دوره: دروس
 مهارت آموزش کودك، با بالینی مصاحبه فنون خاص، رفتاري مشکالت در يرفتار شناختی هاي تکنیک کاربرد درمانی، قصه و انیمدر

 آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت  زندگی،  هاي
 

 آبان  مهر 

 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از مهر 10 شنبه سه
 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از مهر 11 چهارشنبه
 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از مهر 18 چهارشنبه
 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از مهر 19 پنجشنبه

 
 
 
 
 
 

 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از آبان 1 شنبه سه
 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از آبان  2 چهارشنبه
 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از آبان 9 چهارشنبه
 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از آبان 10 پنجشنبه

 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از آبان 15 شنبه سه
 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از آبان 16 چهارشنبه

 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از آبان 29 شنبه سه
 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از آبان 30 چهارشنبه

 

 آذر

 ظهر از بعد 3 تا صبح 8 از آذر  7 چهارشنبه
 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از آذر  8 پنجشنبه

 ظهر از بعد 3 تا صبح 8 از آذر  20 شنبه سه
 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از آذر  12 چهارشنبه

  
  .بود خواهد وعده نمیا صورت به و ناهار بدون پذیرایی

 
 88785266توانند جهت رزرو دوره بعد با دفتر انجمن روانشناسی ایران با شماره ظرفیت دوره تکمیل است عالقمندان می

 تماس حاصل فرمایند.
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 کانال انجمن روانشناسی ایران در تلگرام-1-5

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

iranpsyassohttps://t.me/    
   

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

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

با نام و آرم  ،تشکیل هر گروه و کانال در فضاي مجازيمن،انجمن (سایت، خبرنامه و کانال) استفاده نمایند و به جز کانال اصلی انج
 انجمن مجاز نیست.

 انجمن روان شناسی ایران علمی ـ ترویجیمجله  شناسی،فراخوان مقاله براي نشریه دانش روان -2-5

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

هـاي علمـی یـا    د و بررسی، گزارشق)، نResearch Papersشود. مقاالت پژوهشی (پژوهشگران، کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می
 شناسان اثرگذار، ترجمه یک فصلشناسان اثرگذار، سرگذشت زندگی روان)، مصاحبه با روانTechnical Noteحقیقاتی (هاي تیادداشت

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

 شود.پذیرفته می
 راهنماي نویسندگان

 به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوري و چاپ مقاالت خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید:
 ی چاپ نشده باشد.داخلی یا خارج 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  8اله حداکثر حجم مق •
 ، به صورت تک ستونی و فقط طی یک پاراگراف ارائه شود. 11نازك  Bcompsetچکیده مقاله براي مقاالت فارسی با قلم  •
 ).11مطلوب باشد  (قلم میترا سیاه  اشکال، جداول و نمودارهاي مقاله حتما اصل بوده و با کیفیت •

 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    150حـداقل  کلمه) است. چکیده مقاله  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

 شناسی ایرانهاي انجمن رواناخبار و اطالعیه -5
 
 
 
 

http://telegram.me/iranpsyasso
http://telegram.me/iranpsyasso
http://www.iranpa.org/
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 هاي مشخص شده در سایت نشریه همخوانی داشته باشد.  به بعد بر اساس نوع مقاله، بایستی با فرمت صفحه دوم
تین اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد، پـائین هـر صـفحه بـا        : توضیحات و معادل الهاپانویس

 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      گونه باشد، به) 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، 
 خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورد شود:  ، منابع، به ترتیب الفبائی نام در پایان مقاله

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

 نمونه فارسی:  
 زمائی، دانشگاه تهران  ، روان آ1)، آناستازي، 1371براهنی، نقی (

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

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

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

ثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، بالفاصله در میان پرانتـز نوشـته   هاي مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آگذارينشانه
 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

 ي دفتر نشریه محفوظ است.  حق رد یا قبول و نیز ویراستاري مقاالت، برا •
 پس از چاپ دوماهنامه، به تعداد نویسندگان مقاله، نشریه براي نویسنده مسوول ارسال خواهد شد.   •
 021 -  88785266تلفن  4واحد  20،نشانی پستی: تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، پالك •
 ravan@gmail.comedaneshالکترونیک نشریه:  پست •

 
 بازگشت به صفحه اول

 
  ایران شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه -3-5

 دستورالعمل اجرایی شعبه هاي انجمن روان شناسی ایران -1-3-5
 بار به مسئول شعبه در هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران گزارش کند.شعبه موظف است فعالیت خود را هر دو ماه یک هر -1
هاي بلند مدت و کوتاه مدت، همایش) برگزار کنند به هاي آموزشی (کارگاه، سمپوزیوم، دورهتوانند هرگونه فعالیتها میشعبه -2

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

 توسط مدرس مذکور صادر شود.
 نرخ هر کارگاه منطبق با مصوبات انجمن روانشناسی ایران است. -ب

mailto:danesheravan@gmail.com%D9%BE%D8%B3%D8%AA
mailto:danesheravan@gmail.com
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 .ارزیابی انجام و به سازمان مرکزي ارسال شود ،براي هر کارگاه -ج
اه ها توسط انجمن صادر می شود و فهرست اسامی شرکت کنندگان در کارگاه ها باید ظرف دو هفته از زمان کلیه گواهی کارگ-3

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

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

  
 نمایندگی هاي انجمن روانشناسی ایران و آئین نامه تشکیل و فعالیت شعبه ها -2-7-5

 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 شعبه ها نامهبخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه هاي مذکور، انجمن روانشناسی ایران طبق این آئین 
 .خواهد کرد

نامه مربـوط بـه   ها است (آیینمثال دانشگاه عضو موسساتی براي اشخاص حقوقی بطور .شعبه و نمایندگی براي اشخاص حقیقی است1-1
 شرایط عضو موسساتی در آینده نزدیک اعالم خواهد شد.)

 نفع مالی براي افراد نخواهد داشت. غیرانتفایی است وهاي انجمن روان شناسی ایران شعبه ها و نمایندگی1- 2
 عضویت در انجمن روانشناسی ایران شرط الزم می باشد.-3-1
 انجمن امکان واگذاري مکان براي شعب و نمایندگی ها را ندارد.-4-1

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

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

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

 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

 بایستی قبل از اقدام مجوز از هیات مدیره انجمن روان شناسی ایران اخذ شود. 6 -2تا  2-2ي تبصره:در اجراي وظایف ماده ها
 نمایندگی و انواع  شعبه ها -فصل دوم

. در مورد حوزه فعالیت شعبه تقسیم بندي وزارت کشور معتبر است و حوزه 1و شعبه درجه  2: شعبه بر دو نوع است: شعبه درجه 3ماده 
همجـوار  بصـورت منطقـه اي اداره     اسـتان هـاي   آینـده  و در مرو یک استان است.(در هر استان یک تشکیل می شـود فعالیت هر شعبه قل

  شعبه داراي یک شوراي اجرائی خواهد بود.                                                                                       خواهد شد که دستورالعمل آن بعدا توسط هیات مدیره اعالم خواهد شد)
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 عضو پیوسته باشد بنا به تقاضاي هفت نفر از اعضاء   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 

اعضاي حاضر در جلسه انتخابات شعبه براي مدت دو سال انتخاب مـی   ریتکه توسط اکث 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     

خواهند کرد. هر دو مرحله انتخابات باید به هیئت مـدیره انجمـن   رئیس، یک نفر را به عنوان دبیر، و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب 
 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
 از طریق انتخابات و با نظارت نماینده هیات مدیره تشکیل خواهد شد. 1درجه  هیئت مدیره انجمن شعبه

پنج نفر است که توسط اکثریت اعضاي حاضر در جلسه انتخابات  شعبه بـراي مـدت دو    1تعداد اعضاي شوراي اجرائی شعبه درجه  -4-3
ضاي شوراي اجرائـی شـعبه از میـان خـود یـک نفـر را بـه        اع سال انتخاب می شوند و حداقل سه نفر آنان باید داراي درجه دکتري باشند.

عنوان 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      
 هیئت مدیره انجمن رسمیت خواهد یافت.

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

 رئیس شوراي اجرایی، مسئول اجراي تصمیمات شوراي اجرائی خواهد بود. -6-3
، وابسته به آن شعبه محسوب و اداره تشکیل شود؛ نمایندگی هاي موجود در آن استان 2و 1در استان هایی که شعبه، اعم از درجه  -7-3

 امور آنها با شعبه مربوط خواهد بود.
 :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

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

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

 عضویت -فصل سوم
می  س از تأیید هیئت مدیره رسمیتپعضویت در مورد اعضاء  وابسته وپیوسته، توسط شعبه یا نمایندگی انجام می شود ولی : 5ماده 
 یابد.

و در این مـوارد نیـازي بـه تأییـد هیئـت       مه انجمن با شعبه و نمایندگی استضاء وابسته و دانشجویی با رعایت آیین ناپذیرش اع :6ماده 
 مدیره انجمن نیست.

 تبصره: چون انجمن شاخه دانشجویی نیز دارد اعضاي دانشجویی هر شعبه با شاخه دانشجویی انجمن هماهنگ شوند.
فـیش  –(فرم عضویت یا تمدید عضویت  ویت در شعبه یا نمایندگی صورت بگیرد با ارسال مداركچنانچه عضو گیري یا تمدید عض-7ماده 

 سرانه به آن شعبه یا نمایندگی تعلق می گیرد. ،و لیست اسامی آنها عکس) -آخرین مدرك تحصیلی –بانکی 
 ارکان شعب ونمایندگی -فصل چهارم

 ارکان اصلی شعبه هاو نمایندگی ها: 8ماده 
 عمومی                ب: شوراي اجرائی                    ج: بازرسالف: مجمع 

 الف: مجمع عمومی
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 مجمع عمومی از گردهمایی اعضاي پیوسته به صورت عادي یا فوق العاده تشکیل می شود. :9ماده 
 ونمایندگی هاي داراي مجمع عمومی خواهند بود. 2و  1شعبه هاي درجه  -1-9
نماینـدگی   الی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رأي کتبی نصف به عالوه یک حاضرین اعضاء شعبه یـا مجمع عمومی عادي س -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 سـی روز تشـکیل مـی شـود و بـا هـر        -3-9

 اد اعضاء حاضر، جلسه رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.تعد
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.
مـی باشـد و    9-3و 9-2العاده همانند شرایط مجمع عمـومی عـادي مـذکور در بنـدهاي     شرایط رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق  -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 
 اعضاء شوراي اجرائی و اعضاء علی البدل این شورا، بازرس و بازرس علی البدل.انتخاب  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
 ل شعبه یا نمایندگی.پیشنهاد انحال -2-11

 : تصمیمات مجمع عمومی عادي و فوق العاده نمایندگی و شعبه پس از تصویب هیئت مدیره انجمن رسمی خواهد شد.1تبصره 
 : مجامع عمومی نمایندگی، توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئیس و یک دبیر ومنشی (ناظر) اداره می شوند.2تبصره 
 توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئیس، یک دبیر، و یک ناظر اداره می شوند. 2و1درجه  : مجامع عمومی شعبه3تبصره 
 : اعضاء هیئت رئیسه با اعالم یا پذیرش نامزدي خود در مجمع، انتخاب می شوند.4تبصره
واهنـد در انتخابـات   : اعضاء هیئت رئیسه مجمع عمومی نباید در آن زمان عضو شوراي اجرائی باشند. همچنین کسانی کـه مـی خ  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
رأي مخفـی از میـان    مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که هر دو سال یک بار بـا  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

 نها در انجمن می گذردانتخاب می شوند.اعضاء پیوسته شعبه که بیش از یکسال از عضویت آ
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.
از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأي کتبی به تعیین سمت هاي اعضاء شـورا اقـدام   شوراي اجرائی حداکثر تا یک ماه پس  -4-12

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

 رئیس شوراي اجرائی معتبر است. مهر هاي شعبه با نظر هیئت مدیره انجمن تهیه می شوند.
 جلسه شوراي اجرائی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضر معتبر است. -6-12
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ی در دفتر صورتجلسات شوراي اجرائی ثبـت و پـس از امضـاء اعضـاء در شـعبه یـا نماینـدگی مربـوط         کلیه مصوبات شوراي اجرائ -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
 ستعفاي عضو غایب خواهد بود.در سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب، در حکم ا

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.

 شرکت بازرس در جلسات شوراي اجرائی بدون داشتن حق رأي مجاز است. -10-12
ت ظرف حداقل سه ماه پیش از پایان تصدي خود نسبت به فراخوانی مجمع عمـومی و انتخـاب شـوراي    شوراي اجرائی مکلف اس -11-12

 اجرائی جدید اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی براي بررسی به هیئت مدیره انجمن ارسال نماید.
 یئت مدیره، مسئولیت امور شعبه را بر عهده خواهد داشت.تبصره: شوراي اجرائی پیشین تا تأیید شوراي اجرائی جدید از سوي ه

 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
 تشکیل گروه هاي علمی شعبه و نظارت بر فعالیت آنها -2-13
 ال منقول و غیر منقول شعبهحفظ و نگهداري امو -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
 اجراي طرح ها و برنامه هاي علمی در چهارچوب وظائف شعبه -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.
 بالمانع است.تبصره: انتخاب مجدد بازرس و بازرس علی البدل 

 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
 د اساسنامه انجمن و مفادآیین نامه تشکیل و فعالیت نمایندگی ها و شعبه هاگزارش هرگونه تخلف شوراي اجرائی از مفا -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   
 در دسترس بازرس قرار گیرد.

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

 
 فصل پنجم: گروه هاي علمی شعبه

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

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

 هاي تخصصی وکمیته ها گزارش فعالیت هاي خود را هر سه ماه یکبار  ز گروههر کدام ا-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 
 ز حق عضویت اعضاء نمایندگی یا شعبه مربوطبخشی ا -1-17
 مشاوره اي وکارگاهی ،بخشی از درآمد هاي ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی -2-17
 بخشی از هدایا و کمک هاي دریافتی -3-17

مهـر شـعبه آن   :تمامی شعب می بایست در استان خود حسابی باز کنند با حق امضـا دو نفـر از اعضـا شـوراي اجرایـی و بـا       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 ایـران واریـز مـی    2تبصره
 شوند.
 درصد وجوه دریافتی در زمینه حق عضویت 55 ،50 ،45 ،به ترتیب 1و شعبه درجه  2شعبه درجه  ،: در مورد نمایندگی3تبصره

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.

اه قبل از تشکیل مجمع عمومی انجمن به هیئت مدیره انجمـن تحویـل   : گزارش مالی نمایندگی ها و شعبه ها باید الاقل دو م4تبصره
 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 
 ره انجمن است.گزارش مالی در مجمع عمومی شعبه مکلف به ارسال شرح درآمد ها و هزینه ها به هیئت مدی

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.

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

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

 اختیار هیئت مدیره قرار خواهد گرفت. خواهد شد و در
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.
ویا در صورت تمدید عضویت اعضـاي سـابق بـا     :در صورتی که نمایندگی ها ویا شعب راسااقدام  به جذب عضو جدید نمایند24ماده 

 به آنها تعلق خواهد گرفت. %5ارسال مدارك مثبته امور فوق،سرانه 
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هیئت مدیره انجمـن روان شناسـی   14-6-1391تبصره در جلسه مورخ16این آئین نامه در شش فصل، بیست وپنج ماده و  :25ماده 
 ورد بازنگري قرار گرفت.م 95دیماه  29ایران به تصویب رسید و در جلسه مورخ 

 
 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 آذربایجان شرقی
شناسی و علوم دانشگاه تبریز، دانشکده روان

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

 اصفهان

 ،شیراز)میدان آزادي (دروازه  ،اصفهان
دانشکده علوم تربیتی و  ،دانشگاه اصفهان

گروه روانشناسی، دفتر دکتر  ،روانشناسی
 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 
 بیرخانه، طبقه سومد

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  اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 farsipa@gmail.com 09177145203  فارس

 بندر گز
اتوبان  1استان گلستان، بندرگز، کیلومتر 

 بندرگز، دانشگاه آزاد واحد بندرگز
 48731-97179کدپستی: 

Bandargaz.ipa@gmail.com 
 34360404-017 

 قم
 مرکز نور پیام دانشگاه پردیسان، بلوار قم،
 Qomipa@gmail.com 09354974284 غدیر ساختمان قم،

 
 7139 بهاردر  اصفهانشناسی ایران شعبه گزارش عملکرد انجمن روان

 ، تاالر فارابی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی5/2/1397برگزاري دیدار نوروزي اعضاء در تاریخ  •
 توسط جناب آقاي دکتر محمدرضا عابدي "از استرس تا استرس"برگزاري سخنرانی با عنوان  •
 ضاء تفاهم نامه همکاري با انجمن علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهانام •
 در تابستان و دوره هاي آموزشیها برنامه ریزي کارگاه  •

 
 7139 بهارشناسی ایران شعبه بندر گز در گزارش عملکرد انجمن روان

معنویت تشکیل گردید. این کمیته  شکل گرفت وگروهی تحت عنوان کمیته تخصصی دین و ت رییسه انجمنیجلساتی توسط هی
در حال انجام است. همچنین  هاي پژوهشی دو عنوان مشخص گردید وعناوینی در حیطه روانشناسی پیشنهاد دادند که با توجه به اولویت

 رگاه ها ونظران براي عضویت در انجمن صورت گرفت. الزم به ذکر است در این مدت عناوین کا صاحب دعوت از اساتید, دانشجویان و

mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:gilanpa.br@gmail.com
mailto:gilanpa.br@gmail.com
mailto:ipa.mazandaran@gmail.com
mailto:ipa.mazandaran@gmail.com
mailto:farsipa@gmail.com
mailto:farsipa@gmail.com
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 ،شعبه استان گلستان در دانشگاه آزاد واحد بندرگز صورت گیرد، هایی که بناست در ماه هاي اینده در انجمن روانشناسی ایرانسخنرانی
 مشخص شد.

 
 1397در بهار  شعبه فارس ایران انجمن روانشناسیگزارش عملکرد 

اردیبهشت ماه به میزبانی جمعیت هالل احمر فارس و  20در روز پنجشنبه اولین سمپوزیوم ملی تاب آوري روانشناختی در سوانح و بالیا 
همکاري انجمن روانشناسی ایران شعبه فارس و موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز و باحضور جمعی از مسولین کشور و استان فارس 

هین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات (سیده معصومه دستغیب مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري فارس، دکتر شا
 جمعیت هالل احمر کشور، حسن فیاض پور مدیرکل مدیریت بحران استانداري فارس) در شیراز برگزار گردید.

 سخنرانان علمی همایش:
آبادي روانپزشک و عضو هیات علمی تمام وقت گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جناب آقاي دکتر علی فیروز 

 ازشیر
 جناب آقاي دکتر فروزش روانپزشک و عضو انجمن روانپزشکان استان فارس

 خانم دکتر لیال محمدي نیا دکتراي تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها
 

 مدرسین کارگاه:
 دکتر ابوالفضل محمدي، دکتراي تخصصی روانشناسی بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

درمان و  مت وزارت بهداشتالمعاونت سي، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و کارشناس سید عباس باقري یزد
 آموزش پزشکی
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 1397در بهار شعبه مازندران  ایران انجمن روانشناسیگزارش عملکرد 

مفی تاتر آیبهشت در سالن ارد 9مراسم روز روانشناسی با حضور دانشجویان و اساتید و روانشناسان استان در دانشگاه مازندران در تاریخ 
 .دانشگاه مازندران برگزار شد

پاییز امسال در دانشگاه ایت ا... املی برگزار  که همچنین همکاري براي برگزاري همایش ملی یافته هاي نوین روانشناسی کاربردي   
 شود از جمله زندران برگزار میو اتخاذ تمهیداتی براي برگزاري نشست تخصصی طالق که در مهرماه امسال در دانشگاه ما میشود
 .است بوده  هاي دیگرفعالیت

 بازگشت به صفحه اول
 
 
 
 ، "مصنوعی سیناپس" با مغز به مصنوعی هوش شدن ترنزدیک -1-6

 تهیه و تنظیم: زهرا بختیاري
 

 
 

 مغز به پیش از بیش را مصنوعی هوش که اندکرده ابداع مصنوعی هايسیناپس) MIT(ماساچوست فناوري موسسه مهندسان از تیم یک
 .کندمی شبیه

 با مصنوعی هوش هايدستگاه توسعه سمت به گام یک "مصنوعی سیناپس" ابداع با MIT مهندسان، فیز از نقل به و ایسنا گزارش به   
 .شدند نزدیک حمل قابل و انسان مغز به شبیه عملکرد

 نورون یک دندریت به را خود پیام عصبی سلول یک آن راه از که است هاآکسون پایانه در زیستی ارساخت یک سیناپس یا "همایه"   
 .فرستدمی غده یک یا ايماهیچه یاخته یا دیگر

  .دارند دوش بر را عصبی هايپیام رسانش و پردازش کار هایاخته این. هستند عصبی هايیاخته ترینبنیادي هانورون   
 .دارند را دیگر هاينورون از زیادي تعداد روي تاثیر و ارتباط توانایی کدام هر که است نورون میلیارد 68 حدود يحاو انسان مغز

 شناسیي روانهاي خبري حرفهاخبار و گزارش -6
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 صورت سیناپس از استفاده با ارتباط این. کند برقرار ارتباط هانورون از نجومی تعداد این بین تا است نیاز کارآمدي و موثر مکانیسم
 سیناپس و الکتریکی سیناپس: کرد بنديتقسیم دسته دو به را آنها توانمی ولی، دارد وجود سیناپس زیادي تعداد اگرچه. گیردمی

 .شیمیایی
 ترشح توسط سلول به سلول ارتباط به قادر شیمیایی سیناپس، مقابل در. شودمی جاري پیوندگاه شکاف از جریان الکتریکی سیناپس در

 پس نورون در ثانویه هايجریان، شوندمی ترشح سیناپسی پیش نورون توسط که میاییشی هايعامل این. باشدمی عصبی رسانپیام
 .است شده شناسایی عصبی رسانپیام نوع 100 حدود در تاکنون. کنندمی تولید خاصی هايگیرنده کردن فعال بوسیله را سیناپسی

 .دارند انسان مغز به شبیه عملکردي که اندکرده مصنوعی هوش براي هاییتراشه ساخت به شروع ام.بی.آي و اینتل مانند فناوري هايغول
 کردن کپی آن پیشگامان هايچالش بزرگترین از یکی و است خود اولیه مراحل در هنوز "نورومورفیک محاسبات" رشته، حال این با

 .است عصبی هايسیناپس
 از تیم یک دلیل همین به. یابدمی انتقال بعدي نورون به وننور یک از اطالعات آن در که هستند کوچکی ساختارهاي هاسیناپس این   

 اينمونه طراحی به موفق خوبی به و کندمی عمل واقعی نمونه مانند به که کردند مصنوعی سیناپس یک توسعه به شروع MIT مهندسان
 .کند کنترل دقت به هاننورو بین هایون جریان مانند به، آن سراسر در را الکتریکی جریان قدرت تواندمی که شدند

 هایون جریان کنترل در، کنندمی استفاده شفاف غیر و نظمبی مواد یا بلورین غیر جامد مواد از معمول طور به که موجود هايطرح   
 .نیستند موفق نورون به نورون اطالعات انتقال در آنها که معنا بدین، دارند مشکل

 استفاده ترانزیستورها در معموال که ژرمانیوم-سیلیکون آلیاژ و سیلیکون قرص از استفاده با تحقیقاتی تیم، مسئله این حل براي   
 .ساختند سیناپس، شوندمی
 ساخت در که است سیلسیم بلورهاي مانند رسانانیمه یک از نازك برش یک) Silicon wafer(سیلیسیم قرص یا سیلیکون قرص   

 .دارد کاربرد اریزابزاره دیگر و الکترونیکی هايتراشه
 مسیر یک و کنند ایجاد مانند قیف جابجایی یک توانندمی هم با متناقض کامال ماده دو این که گفت تیم سرپرست "کیم جیهوان"   

 .کنند پیدا جریان توانندمی هایون آن طریق از که بسازند واحد
 توانست که بود این نتیجه. کردند تست خط دست نمونه هزار دهها تغذیه با خود عصبی شبکه براي تراشه یک روي بر را آن محققان   

 .نبود بدي نتیجه که دهد تشخیص درستی به درصد 95 دقت با را هاخطدست
 .هستند درصدي 97 دقت داراي، شوندمی ساخته رایج افزارهاي سخت توسط که فعلی هايالگوریتم که بدانید نیست بد   
 منجر تواندمی رشته این، آینده در. بود خواهد خطدست نمونه تشخیص از فراتر کارهایی انجام به ادرق نورومورفیک محاسبات چند هر   
 .شود کنونی مدرن هايگوشی از ترقوي بسیار حمل قابل مصنوعی هوش هايدستگاه ایجاد به
 این ابداع. باشیم داشته بزرگ ابررایانه یک با جایگزینی براي ناخن یک بزرگی به تراشه یک خواهیممی ما نهایت در: گفت "کیم"   

 .است واقعی مصنوعی افزارسخت به دستیابی براي اساسی گام یک هاسیناپس
  :منبع

  https://www.isna.ir/news/96110402628/  
 

 یابد می افزایش اعصاب و مغز جراحان و شناختی اعصاب علوم حوزه متخصصان و محققان میان همکاري-2-6
 ،شناختی هاي آوري فن و علوم توسعه ستاد حمایت با و تخصصی و علمی هاي رشته بین سازي شبکه و هدفمند تعامل منظور به

 اعصاب و مغز جراحان و شناختی اعصاب علوم حوزه متخصصان و محققان میان مشترك همکاري افزایش هاي راه بررسی براي نشستی
 .شد برگزار درتهران

 حاشیه در  تخصصی و علمی نشست این: کرد اعالم شناختی هاي آوري فن و علوم توسعه ستاد ارشد مشاور "جغتایی تقی محمد" دکتر
 اعصاب و مغز هاي جراحی در آن کاربرد و مغز برداري نقشه حوزه هاي یافته آخرین آن طی و شد تشکیل اعصاب و مغز جراحان کنگره

https://www.isna.ir/news/96110402628/
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 و مغز برداري نقشه حوزه هاي تکنیک از استفاده با مغزي تومورهاي و صرع ،شناختی اختالالت  در عمل از قبل هاي ریزي برنامه بویژه
 .گرفت قرار بررسی و نظر تبادل مورد مغز عمقی و سطحی تحریکات

 یافته تفسیر فرآیندهاي با ارتباط در خود مشترك گردهمایی در اعصاب و مغز جراحان و شناختی اعصاب علوم حوزه محققان: گفت وي
 .پرداختند نظر تبادل و بحث به شناختی هاي دستگاه تهیه نیز و مغز برداري نقشه اجراي ،تخصصی و علمی هاي

 ،تهران دانشگاه مهندسی و فنی دانشکده اساتید از شماري ،اعصاب و مغز جراحان و پزشکان بر عالوه مشترك نشست این در وي گفته به
 .داشتند شرکت نیز کشور از خارج مقیم ایرانی پژوهشگران و متخصصان از جمعی و ها نورولوژیست و اعصاب علوم حوزه از محققانی

 :منبع
 http://cogc.ir/index.php?ctrl=news&actn=news_view&lang=1&id=63012  

 
  مغزي ایمپلنت حوزه در فعالیت به متخصصان و محققان مثبت نگرش -3-6

 که مهم این تحقق براي: گفت شناختی هاي آوري فن و علوم توسعه ستاد "مغزي ایمپلنت" کارگروه مدیر " مقامی حسین محمد" دکتر
 این در مجرب متخصصان و اساتید از متشکل علمی کمیته، 1393 سال ماه بهمن از، است شناختی علوم توسعه ستاد اهداف از یکی
 از عنوان ده که دارد قرار مغزي ایمپلنت کارگروه نظارت تحت مستقیم طور به طرح پانزده حدود حاضر حال در و شد فعال و ایجاد حوزه

 .اند شده تعریف اي مرحله چند پروژه یک صورت به ها طرح این
 صنعتی، شریف صنعتی هاي دانشگاه جمله از کشور مختلف هاي دانشگاه از پژوهشگرانی توسط تحقیقاتی هاي طرح این، وي گفته به   

 است اجرا درحال تبریز سهند صنعتی و مدرس تربیت، مشهد فردوسی، ایران صنعت و علم، طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی، امیرکبیر
 .هستند مشغول فعالیت به ها پروژه این در، علمی تهیا عضو 17 شامل، مستقیم طور به متخصص  پنجاه از بیش که
، ستاد نظر مورد رویکرد به توجه با و شناختی هاي-آوري فن و علوم توسعه ستاد در مصوب هاي پروژه اتمام با: کرد اضافه مقامی دکتر   

 همگرا پژوهش صورت به و بار اولین براي امر این که شد خواهد فراهم کشور در مغزي ایمپلنت هاي سیستم از گونه چند طراحی شرایط
 .باشد کشور در گسترده تحقیقات براي مناسبی الگوي تواند می که شود می انجام مختلف علمی هاي رشته از متخصص افراد توسط و

 انجام ايه حمایت با کرد امیدواري اظهار رجایی شهید دانشگاه علمی هیات عضو و شناختی علوم ستاد مغزي ایمپلنت مدیرکارگروه   
 .شود مشاهده کشور در آتی هاي سال طی در و حوزه این در قبولی قابل رشد، شناختی هاي آوري فن و علوم توسعه ستاد  سوي از شده

، مغز عمقی تحریک با ارتباط در، شناختی علوم با مرتبط مهندسی هاي حوزه اساتید، آموزشی کارگاه این در که است ذکر به الزم   
 فراجمجمه الکتریکی تحریک، متمرکز مغناطیسی و الکتریکی هاي میدان از استفاده با مغز عمیق نواحی تحریک هاجمیغیرت هاي روش

 مغزي هاي ایمپلنت حوزه در خود هاي یافته و ها دیدگاه تشریح به مشابه هاي پروژه سایر و، متناوب و مستقیم جریان روش به اي
 .پرداختند

  :منبع
 http://cogc.ir/index.php?ctrl=news&actn=news_view&lang=1&id=62950  
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 تبریک -1-7

کی گناباد را به و هیات علمی دانشگاه علوم پزش ایران ارتقاي مرتبه علمی دکتر جهانشیر توکلی زاده عضو پیوسته انجمن روانشناسی
 2/3/1397که در یکصد هشتاد و یکمین جلسه هیئت ممیزه مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ  درجه  استاد تمامی

 خدمت ایشان تبریک عرض کرده و برایشان آرزوي موفقیت داریم.  ،به تصویب رسید

 تسلیت -2-7
  داشتند برعهده را ایران شناسی جامعه انجمن ریاست دوره چندین که راد، قانعی ینمحمدام سید دکتر شد حاصل اطالع فـتاس مالـک با

   است. کرده وداع فانی جهان با 1397 خردادماه 24 روز
  بود.  رکشو  یـعلم  سیاست  تحقیقات  مرکز شناسیجامعه استاد راد،قانعی دکتر

 آن علمی راه تداوم گفته، تسلیت ارجمند شناسان جامعه ژهـوی به کشور، یـعلم هـجامع به را اكـدردن فقدان این ایران، روانشناسی انجمن
  کند. می آرزو را بزرگ اندیشمند 
 

 
 
  بدن -ذهن ارتباطات داشتننگه هماهنگ براي راه سه -1-8

 2013 - کراس سوزان

 زمینۀ این گیريجهت) 2013( او کارهم و ”کراس سوزان“، لندن کالج روانشناس، سالمت روانشناسی ژورنال جدید چاپ در     
 از بخشی این. ببرند نفع آن از بتوانند همه تا کنندمی توصیف واقعی زندگی هاياستراتژي به اخیر هايپیشرفت انتقال را روانشناسی

 مطالعه آزمایشگاه در آنچه براي یکدیگر فکريهم با سالمت متخصصان آن در که است سازيکاربردي هايپژوهش نام به تربزرگ جنبشی
 .یابندمی واقعی کاربردهاي، کنندمی
 بیش چیزي، است رشد به رو شتابان که رشته این در. است روانشناسی جذاب رشتۀ بطن در هم با هاآن تعامل چگونگی و بدن و ذهن   
 درد دچار خواه شما. کندمی کمک زیکیفی و روانی کارکرد سازي بهینه در شما به که دارد وجود آمیز اسرار هايپژوهش یا نظریات از

 مورد در جدید هايروش سالمت روانشناسی، خیر یا باشید التهاب یا سوءهاضمه تصادفی هايدوره، باال خون فشار، آلرژي، مزمن
 .گذاردمی شما اختیار در یافتنتسکین چگونه به فکرکردن

 .کندمی منعکس را شما گیريتصمیم چگونگی و یدایادگرفته که را آنچه تانسالمتی دربارة شما تصمیمات –1
 شکل را … و ما سالمت و رفتارها شرایط این. گیریممی قرار آن معرض در که کندمی منعکس را شرایطی ما رفتار، یادگیري نظریۀ طبق
 دهدمی توضیح سازي شرطی نوع این. کنیممی پیدا خاصی هايعادت خاص عالئم به پاسخ در و فعال سازي شرطی طریق از ما. دهدمی
 احساسات، شما زندگی طی. شویدمی آن جذب همچنان است مضر شما براي غذایی دانیدمی اینکه با، مثال براي، شما چگونه که

 شکستن. است شده تداعی) پنیري اسنک، دونات، فرانسوي هايکردنیسرخ( زیاد کالري با و پرچربی، شیرین، پرنمک غذاي با بخشلذت
 دردناك، پزشکتان از بد بهداشت کارت دریافت تنبیه. هستند مثبت هايپاداش از بلندي رشتۀ داراي هاآن زیرا است مشکل هاعادت نای
 .کندمی غلبه آن بر راحتیبه) دونالد مک( طالیی هايقوس فراگیر خیلی اغواي اما است پایدار حال عین در و

 را شما مغز لذت مراکز طالیی هايقوس. است کالسیک یا تداعی سازي شرطی، رفتار بر کنترل نوع این تأثیر اعمال فرایند از بخشی   
 برابر در مقاومت ،است شما انتظار در که اندازدمی ايکنندهمعذب هیجانات یاد را شما) ناخوداگاه طور به فقط اگر حتی( و کندمی فعال
 .است سخت هاکشش این

 تازه هاي علم روانشناسی -8
 
 
 
 

 هاها و تسلیتتبریک -7
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 هايتحلیل و تجزیه هااقتصاددان. شودمی مطرح تصمیم نظریۀ اینجا در؟ شکنیدمی را شدهتثبیت ويق هايعادت این چگونه شما   
 مورد هايسودمندي کوشندمی که هاییتحلیل و تجزیه؛ کنندمی مطالعه بزرگ و کوچک هايگیريتصمیم هنگام را ما صرفۀ به مقرون
 سالمت به مربوط هايانتخاب با مواجهه هنگام و باشید منطقی و عاقل فردي شما که است خوب خیلی. برسانند حداکثر به را ما انتظار
 با مواجهه هنگام متأسفانه البته؛ کنید بررسی و دهید قرار دیگر ستون در را مخالف دالیل و ستون یک در را موافق دالیل، زندگی در خود

 و ”میچی“ نظر از. کندمی خفه خود در را »باید« صداي که زندمی یادفر بلند آنقدر را »خواهممی« مغز لذت مرکز، کنندهوسوسه گزینۀ
 .»شود مختل احساسات با و باشد سوءبرداشت و سوگیري تابع، نظمبی، ناتمام تواندمی فرایند این، تصمیم نظریۀ طبق« او تیم
 به را خود فرانهاد گفت فروید که طورهمان یا( کنید غلبه مقاصدتان بهترین کردنخراب براي مغزتان تالش بر توانیدمی چگونه شما   

 عاطفی سازي شرطی طریق از حاصل شناختی هايسوگیري این داراي شما اینکه پذیرفتن با)؟ کنید رد را خود نهاد و گیرید دست
)evaluative (به غیرممکن ابتدا در ندهرچ .کنید متوقف، کنند خطرناکی منطقۀ وارد را شما اینکه از قبل را هاآن توانیدمی، هستید 

 آغازگرها شناسایی اینجا در کلیدي عامل. کنید برقرار ارتباط مثبت سالمت رفتارهاي و بخشلذت هیجانات بین توانیدمی اما رسدمی نظر
= شکر به کشش کنترل مانند( سالم اما مشهود کمتر هايجایگزین با) لذت= شکر مانند( بد و غیرسالم ايتداعی تدریجی جایگزینی و

، کنید دوري انداختمی دام به را شما غیرارادي تمناهاي قبالً که هاییوسوسه از توانیدمی دهیدمی نشان خود به که همچنان. است) لذت
 .کنیدمی پیدا نفس به اعتماد

 منافع جايبه بلندمدت منافع انتخاب در خود ناتوانی قربانی آخر تا باید آیا؟ چه پرغلط گیريتصمیم فرایندهاي دسته آن مورد در   
 گیريتصمیم بر فودفست هاي رستوران در کالري تعداد اثر ارزیابی مطالعات از حاصل اطالعات متأسفانه؟ شوید لذت مدتکوتاه

 هايبخش همۀ ننبستجمع با مثال عنوانبه و ناخواسته یا گیرندمی نادیده کامالً را نمودارها این یا مردم. نیست کنندهدلگرم، هامشتري
؛ کنید غلبه تمایالت این بر توانیدمی شما اما. کنندمی استفاده را آن، نیست بد هم آنقدرها کالري این که گیرينتیجه این یا غذایی وعدة
 تحت کمتر آنگاه؛ کنید فکر، دهید انجام خواهیدمی که کاري دربارة شوید آشپزخانه حتی یا خواربارفروشی، رستوران وارد اینکه از قبل
 بازي دقیقه 5( بریدمی لذت آن از که دیگري فعالیت با، ماندید خود تصمیم سر بر اینکه بعداز. گیریدمی قرار غریزي هايانتخاب تأثیر

 موفق وقتی و کنید کنترل را خود سالمت رفتارهاي توانیدمی کنید باور که است این ترمهم همه از. دهید پاداش خود به) کامپیوتري
 .کنید تحسین را خود و کرده تأمل اندکی، دیدش
 .است مهمی موضوع شما سالمت بهبود در، موقعیت –2

 را شما احساسات که محرکی بر شما هاموقعیت این از بسیاري در. دهدمی رخ گوناگونی هايموقعیت در شما سالمت به مربوط تصمیمات
 غلبه پرچرب غذاهاي خوردن به اشتیاق بر خود خانۀ انزواي در بتوانید است کنمم مثال براي. ندارید کنترلی، دهدمی قرار فشار تحت
 از بیرون به شما وقتی اما. کنید تطهیر هاوسوسه این همۀ از را انبارهایتان کنندمی توصیه کارشناسان که است دلیل همین به و کنید
؛ هستید مسافرت در که است وقتی آن از بدتر؟ افتدمی اتفاقی چه، گذاریدمی قدم هافودکورت مانند خطرناکی مناطق به ویژه به، خانه

 هنگام بگویید اینکه به شما تمایل .ساالد یا تازه میوة نه، کنندمی بستنی و پیتزا خوردن به مجبور را شما زور و گرفتنیقه با هااستراحتگاه
 .کندمی بدتر را مسائل فقط، نیست بینیپیش قابل چیز هیچ مسافرت

 آخرین نظریۀ) «داشت زیادي سفرهاي ویراستار عنوانبه( کاري سفرهاي در پرخوري براي او منطق که شناختممی را ویراستاري من
 را خودم جلوي و ببرم لذت فرصت آخرین از باید من بنابراین؛ کند سقوط است ممکن هواپیما این خب« گفتمی خودش با او. بود »وعده
. نشد مسافرت به مربوط حادثۀ دچار وقت هیچ دانممی که جایی تا اما شد قطع او با من ارتباط کرد عوض را شغلش او وقتی.» نگیرم
 .باشد شده محقق اشپیشگویی آنجا در و باشد کشیده اورژانس اتاق به را او غذایی وعدة آخرین نظریۀ که دارد احتمال بیشتر

 فعال را شما مغز شیطان و بخش لذت مراکز که هستند عالئمی شناسایی براي دجدی هايتکنولوژي آزمون حال در سالمت روانشناسان
 کامل روز پایان در که کاغذي ثبت( روزانه بردارياشتدیاد مطالعات اعتماد غیرقابل و قدیمی هايروش از فراتر محققان این. کنندمی
 در شرکت براي قرارداد انعقاد هنگام هاکنندهشرکت که موبایل يکاربرد هايبرنامه. کنندمی عمل گیرهاپیغام و تلفنی پیغام)، شودمی

 توانندمی تنها نه محققان. کنند ردگیري را هاآن سالمت هايانتخاب تا دهدمی اجازه محققان به، کنند استفاده کنندمی توافق، مطالعه
 چگونگی و ورزش این زمان، افراد کردنورزش مقدار مودارن کشیدن براي موبایل از توانندمی بلکه، کنند ردگیري را هاآن کالري مصرف
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 شویندمی را خود دستان افراد آیا ببینند تا بگذارند کار دستشویی سینک در را سنسورها مخفیانه توانندمی محققان. کنند استفاده هم آن
 .نیست ازينی کردن سؤال به، هاعادت ترینشخصی مورد در حتی دیگر. کنندمی را کار این چقدر و

 تا کنید اضافه را موقعیتی ویژگی تعدادي، نه یا هست تانسالمتی نفع به شما تصمیمات اینکه از اطمینان براي که است این مهم نکتۀ   
) شاپ کافی، سینما، خرید مراکز( کندمی تضعیف را شما عزم که را هاییموقعیت. شود گرفته نظر در دیگر مکان به مکانی از تغییر
 که موقعیتی هايویژگی کردن پیدا براي خود عینی مشاهدة قدرت به توجه با توانیدمی حتی شما. کنید ریزيبرنامه آن طبق و سیدبشنا
 .باشید خودتان محقق، اندازدمی خطر به را شما عزم

 باشید سالمتی اطالعات به حساس کنندةمصرف یک –3
 تريسختگیرانه معیارهاي از مداخله کارامدي اثبات براي« که دادند تذکر خود کارانهم به پژوهشی جامعۀ با درگفتگو او تیم و »میچی«

 خواه؛ نروید جدید پیشرفت اصطالح به هر دنبال. است ترمهم توصیه این از پیروي کنندهمصرف یک عنوان به شما براي. »کنند استفاده
 را جدید مطالعات. کنید توجه جزئیات به خودتان که بگیرید یاد. نهروزا نرمش برنامۀ یک یا »ورزش قرص« خواه باشد روز مد رژیم یک
 هاآگهی این که چیزي برخالف– اینکه یا ندارید را شواهد ارزیابی براي علمی تخصص کنید احساس است ممکن. کنید بررسی اول
 چقدر کلیدي کلمات و تجربی قاعدة عداديتیادگرفتن با که کرد خواهید تعجب اما.» کنید صحبت خود دکتر با« توانیدنمی –گویندمی

 .بگردید شواهد دنبال به توانیدمی سریع
 اینکه تا)، خوردمی هم به گاهی امر این هرچند( شود ارزیابی علمی بازبینی فرایند یک با تانسالمت اطالعات خواهیدمی بیشتر شما   

 مطالعه یک از بیش در درمان یا غذایی رژیم این که شود داده نشان و اشدب داشته) »روند« نه و( ”معنادار آماري نظر از“ مانند کلماتی
 اگر، کالج کارشناسی دورة دانشجویان نه و باشد گرفته انجام شما مانند افرادي روي باید پژوهش این). »تکرار قابلیت(« است بوده مؤثر
 داشته مطابقت قومیت و اجتماعی طبقۀ، جنس، سن مانند صیاتخصو دیگر نظر از شما با باید هاپژوهش این. نیستید هاآن از یکی شما
 هايحرف بعضی اگر. دهد قرار شما اختیار در را آن از کپی یک بخواهید مطالعه نویسندة از است مهم شما براي واقعاً امر این اگر. باشد
 کورکورانه که شوید مطمئن کنیدمی اتخاذ که ياستراتژ هر. کنید جستجو را کلمات معنی و شوید گوگل وارد شویدنمی متوجه را مقاله
 ضد دیگري محقق که پابرجاست زمانی تا فقط کندمی ادعا محقق یک که چیزي ایدشده متوجه حالبه تا که همچنان. کنیدنمی تقلید

 .بدهید تغییر ناگهان را خود سالمتی استراتژي زودگذر مدهاي جدیدترین از هریک اساس بر توانیدنمی شما. باشد نکرده پیدا را آن
 همۀ وارد اکنون شودمی نامیده »تیمی علم« که چیزي. است رويپیش حال در مثبت جهت در سازيکاربردي پژوهش زمینۀ مجموع در

 نیازهاي چگونه جدید هايیافته کند بررسی دارد سعی که است شده سازيکاربردي بازوي ویژهبه سالمت به مربوط هايپژوهش
. است بوده جریان در درگیري بدون که داشته را مزیت این تاکنون تیمی علم. کندمی تأمین را) هاکنندهمصرف( هدف هايجمعیت
 متخصصان با صحبت از را هااقتصاددان مثال براي که هستند یمرزهای بین زدنپل هايراه دنبال به آکادمیک هايگروه حتی و محققان

 در تحولی و تغییر آمریکا در رسدمی نظر به اما هستند هاآمریکایی از جلوتر فرایند این در احتماالً هااروپایی و هاکانادایی. داردبازمی قلب
 .است گرفته قرار اولویت در سازيکاربردي هايپژوهش مالی تأمین ویژهبه و است کار
 واقع در که آنچه به دهید انجام باید دانیدمی که آنچه بدیلت براي، غیرمنفعل و مثبت روشی به توانیدمی شما که است این خوب اخبار   

 شما هايانتخاب، شودمی غالب ضعیف سالمت هايهزینه بر پذیرفتنمسئولیت اینکه فهمیدن با. بپردازید خود سالمت به، دهیدمی انجام
 .شد خواهد بخشلذت حتی و ترطبیعی، ترآسان
 :منبع

  http://bordar-ensani.ir  /  
 

 طوالنی عمر هاي کننده بینی پیش؛ پردازش سرعت و سالمت احساس -2-8
 طولی مطالعه یک هاي یافته تحلیل اما. هستند زودهنگام مرگ بر تاثیرگذار عوامل ناسالم رفتارهاي و مزمن هاي بیماري از بردن رنج

 .باشند ودرسز مرگ براي تري قوي هاي بین پیش روانی عوامل برخی است ممکن دهد می نشان جامع
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 نشان است شده منتشر Psychological Science نشریه در و شده انجام آکسفورد و ژنو دانشگاه اساتید همت به که پژوهشی   
 پیش را باالتر و میانسالی سنین در مرگ خطر، سن رفتن باال با مرتبط پردازش سرعت کاهش و سالمتشان از افراد خود گزارش دهد می

 مناسب زمان در و کرده شناسایی را خطرمعرض  در افراد کند کمک سالمت متخصصان به ندارامیدو محققان که اي فتهیا. کند می بینی
 .دهند انجام را الزم مداخالت

 مرگ بر را دموگرافیک و شناختی عوامل، سالمتی جمله از مختلف یرهايمتغ نسبی اثرات بودند کنجکاو پژوهش این نویسندگان   
 .جامع و طولی هاي پژوهش قالب در نه اما است شده مطالعه تر پیش که اثري؛ کنند نتعیی زودهنگام

 پایگاه با مرتبط نسبی معایب، شناختی ضعف، پزشکی مشکالت است شده مشخص تر پیش" گوید می مقاله نویسندگان از یکی   
 بررسی جداگانه متغیرها این معموال ولی آورد اهیمخو دوام چقدر باال سنین در کند بینی پیش تواند می غیره و اقتصادي – اجتماعی

 تاثیر بیشترین کدام دریابیم است دشوار قبلی مطالعات به اتکا با، دارند ارتباط شدیدا هم با آنها از بسیاري دانیم می که حالی در. اند شده
 ".داشت خواهند را

 از بیش که کردند استفاده منچستر شناخت طولی مطالعه هاي داده از محققان، پژوهش ادبیات در موجود هاي خال کردن پر براي   
 .است داده قرار بررسی مورد سال 29 براي را بزرگسال هزار شش

 12 زمانی بازه یک در پردازش سرعت و حافظه، هوش جمله از مختلف حوزه پنج در شناختی مختلف تکلیف 15 اجراي نتایج بررسی   
 بودند داده قرار پژوهشگران اختیار در شان زندگی سبک و شده تجویز داروهاي مصرف مورد در افراد خود که هایی گزارش همراه به ساله

 .دهند قرار مطالعه مورد را مختلف متغیر 65 نسبی اثرات محققان کرد کمک
 چه هر. عمرند لطو هاي کننده بینی پیش ترین قوي ذهنی پردازش سرعت و شان سالمتی از افراد تصویر داد نشان آماري تحلیل   

 پیدا کاهش بیشتر زودرس مرگ خطر، بود کمتر سن رفتن باال با پردازش سرعت کاهش و بهتر سالمتشان مورد در افراد ذهنی احساس
 .کرد می
 افراد عمر طول هاي کننده بینی پیش بهترین فیزیولوژیک و پزشکی ماهیت با عواملی که است این بر فرض معموال که حالی در   

 .است جالب خود نوع در دارند بهتري بینی پیش قدرت روانی عوامل دهد می نشان که نتایجی، هستند
 بهنگام مداخالت و خطر در هاي جمعیت تشخیص جهت در سالمت متخصصان براي تحلیل این نتایج امیدوارند مطالعه نویسندگان   

 .باشد سودمند
 :منبع  

http://www.psypost.org/2016/02/quick-thinking-and-feeling-healthy-predict-longer-life-41319 
 

 ؟شود خالقیت افزایش باعث تواند می کودکی دوران هاي سختی آیا -3-8
 دوران هاي سختی .نیست منفی لزوما بینی پیش غیرقابل کودکیِ دوران شناختیِ اثرات همه گوید می جدید مطالعه یک هاي یافته

 زا استرس هاي محیط در که افرادي، مثال عنوان به. شود می محسوب شناختی رشد براي منفی عاملی پژوهشگران اغلب توسط کودکی
 عملکرد تکانه کنترل هاي آزمون در همچنین افراد این. دگیرن می هوش و حافظه هاي تست در تري پایین هاي نمره اند کرده رشد

 .کند می بینی پیش را کمتر شایستگی و موفقیت خود نوبه به که دارند بدتري
 

 ممکن که احتمال این تصور با. نیست منفی کامال تصویري شناخت بر ناایمن محیط یک اثر دهد می نشان جدید مطالعه یک هاي یافته
 آنها در که دادند انجام آزمایش سري یک ماساچوست دانشگاه در همکارانش و میتال چیراگ باشد داشته هم یديفوا محیطی چنین است

 .گرفت قرار سنجش مورد) task switching( تکالیف تغییر و) inhibition( بازداري
 که پیکان یک جهت کردند می تالش مانیتور صفحه طرف یک در فالش یک گرفتن نادیده با باید آزمودنی 103، بازداري آزمون در   

 یا رنگ اساس بر رنگی اشکال بندي دسته، تکالیف تغییر آزمون. کنند مشخص را شد می ظاهر مانیتور دیگر سوي در اي لحظه براي
 است قادر فرد که است معنی این به تکالیف تغییر آزمون در خوب عملکرد. شد می مشخص تغییر حال در کلمات توسط که بود شکل

http://www.psypost.org/2016/02/quick-thinking-and-feeling-healthy-predict-longer-life-41319
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 زمینه رود می گمان که است شناختی پذیري انعطاف از اي جنبه این. کند متناسب موقعیت با درونی هدف یک جاي به را خود پاسخ
 .باشد خالقیت مثل هایی توانایی

 اساس بر همچنین و) اجتماعی - اقتصادي وضعیت مورد در سواالتی از استفاده با( "سختی" اساس بر را ها آزمودنی کودکی، محققان   
 آنجا از یا کردند می مکان نقل ما خانه به تصادفی صورت به افراد معموال" مثل هایی گزینه با موافقت درجه( "بودن بینی پیش غیرقابل"

 بدون خبري خواندن طریق از ها آزمودنی آن در که کردند فراهم شرایطی همچنین پژوهشگران. دادند قرار سنجش مورد) "رفتند می
 .است گرفته قرار تائید مورد آزمایشی نظر از که روشی؛ شوند تردید احساس ردچا، قطعیت

 را دشوار نه اما بینی پیش غیرقابل شرایط کودکی در که آنهایی، داشتند قطعیت عدم احساس ها آزمودنی که زمانی داد نشان نتایج   
 را بینی پیش غیرقابل شرایط کودکی در که کردند عمل سانیک از بهتر تکالیف تعویض آزمون در و بدتر بازداري در بودند کرده تجربه
 غیر نه( پایدار شرایط در و است مهم مدت بلند اهداف پیگیري براي بازداري: رسد می نظر به منطقی ها یافته این. بودند نکرده تجربه
 ها یافته این تلویحات جمله از. دارد کاربرد متغیر هاي محیط در تکالیف تغییر توانایی که حالی در؛ است مفید بسیار) بینی پیش قابل
 از این": گوید می میتال. بینند نمی صدمه گیرند می شکل که اندازه آن به کنند می رشد دشوار شرایط در که کودکانی که است این

 را آن، بزند صدمه افراد شناخت به اینکه جاي به، اولیه محیط بودن بینی پیش غیرقابل دهد می نشان که است هایی یافته اولین جمله
 ".دهد می شکل انطباقی صورت به
 مورد در گوید می است داده قرار مطالعه مورد را کودکان شناختی رشد که روچستر دانشگاه در شناختی علوم متخصص، کید سلست   

 این نتایج، جدید هاي یافته مقام در گوید می کید. دانیم نمی که هست زیادي چیزهاي است شده مطرح مورد این در که هایی مکانیزم
 حسب بر چیزها جور این مورد در معموال افراد“ گوید می و است مشتاق پژوهش این نتایج به نسبت کید. است تکرار نیازمند مطالعه

 پایدار ایطازشر بهتر ناپایدار شرایط در که هست بخصوصی هاي توانایی که است جالبی موضوع این. کنند نمی فکر انطباقی فرایندهاي
 ".کند می رشد

 :منبع
http://www.scientificamerican.com/article/could-childhood-adversity-boost-creativityLKFU  
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محمود دژکامدکتر   

دکتر محمود دژکام از متخصصان حوزه روان شناسی بالینی در شهر ارومیه متولد شد. وي تحصیالت خود را در زادگاهش تا مقطع 
متوسطه  در رشته کشاورزي به پایان رساند و به دلیل اینکه براي  فارغ التحصیالن این رشته زمینه ادامه تحصیل در دانشگاه میسر نبود، 

دکتر دژکام با وجود عالقه اي  خدمت سربازي شد و در حین این دوران مجددا موفق به دریافت دیپلم طبیعی (تجربی ) گردید. پس وارد
که به تحصیل در رشته پزشکی داشت به دلیل موانعی که برایشان ایجاد شد امکان حضور در کنکور پزشکی را پیدا ننموده و پس از 

 رشته در دوستانی که در حیطه روان شناسی مشغول به تحصیل بودند به این رشته عالقه پیدا کرده وگذشت دوسال به خاطر معاشرت با 
هرچند که دوسال اول تحصیلشان در دانشگاه همراه با سختی کار در شهرهاي  مشغول به تحصیل شدند. تهران دانشگاه روانشناسی

گذر کنند و یکسال پس از پایان مقطع کارشناسی براي ادامه تحصیل به  مرزي بود اما با استقامت و سختکوشی توانستند از این دوران
باهمسرشان که هم  54 آمریکا عزیمت کردند و  در مقطع ارشد و دکتري روان شناسی در کالیفرنیا فارغ التحصیل شدند. ایشان درسال

کتري خود را در رشته نوروسایکولوژي از دانشکده ایشان بود ازدواج نموده که ثمره این ازدواج یک دختر موفق است که پست د
دریافت نموده و پسرشان هم در رشته فنی در دانشگاه شریف و پس از آن در خارج ازکشور به ادامه تحصیل مشغول "هایووا"دانشگاه

 .اندشده
و بخش روانپزشکی بوده از جمله تجربه کاري دکتر دژکام حضور در هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    

را فراهم "حس بالینی بودن"شانس بزرگی براي دریافت ،بیماران کنار در است که از نظر ایشان استخدام دراین بخش براي حضور بیشتر
به  دانش تئوري را میتوان در هر شرایط ،انتقال این حس از موضوعات بسیار اساسی است: وي در این باره خاطر نشان میکند. ساخته بود

دست آورد اما انتقال این موضوع به دانشجویان در برخورد با بیماران خیلی مهم است که دریافت این تجارب تنها با کار کردن میسرمی 
 ،سال در بیمارستان طالقانی همکاري نزدیکی با روانپزشکان داشتند و به صورت جمعی همراه با مددکار4 دکتردژکام به مدت. شود

کارهاي مربوط ،رزیدنت نداشتند )62 حدودسال( ي پزشکی به بررسی و مداواي بیماران می پرداختند و چون در آن زمانهاانترن ،پرستار
 .مصاحبه و گروه درمانی بر عهده روانشناس بود، به بیمار از جمله ارزیابی

نزدیک با دانشگاهها با توجه به نیاز به دلیل همکاري ، دژکام در ادامه فعالیتهاي تخصصی شان در حیطه آموزشی و پژوهشی دکتر   
اقدام به ، با کمک ریاست دانشگاه مربوطه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،پزشکان به داشتن مهارت در زمینه تحقیق و پژوهش

در برگزاري کارگاههاي روش تحقیق در سیستمهاي پزشکی و بهداشتی براي اساتید دانشگاههاي علوم پزشکی و رشته هاي وابسته 
علیرغم تخصص دکتر دژکام در رشته بالینی و عالقه . هفته دراین کارگاهها مشغول به تدریس شدند 202 سراسر ایران نمودندکه به مدت

، دندانپزشکی، به فعالیتهاي درمانی در بیمارستانها اما به دلیل کمبود نیرو از طرف دانشگاهها به تدریس در دانشکده هاي پزشکی
سال بودند و  12-10 بورد روانشناسان بالینی در وزارت بهداشت به مدت دند که البته در همان زمان ایشان دبیرروانشناسی دعوت ش

مسئولیت تعیین سواالت و برگزاري امتحانات ورودي کارشناسی ارشد و دکتري بالینی وزارت بهداشت و سایر فعالیتهاي مربوطه بر عهده 

 معرفی روانشناسان ایرانی -9
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پزشکی شهید بهشتی دانشجوي روانشناسی بالینی نداشت تا اینکه تدریجا اقدام به پذیرش در آن زمان دانشگاه علوم . ایشان بود
دانشجویان رشته بالینی تا مقطع ارشد نمودند و با تالشهاي زیاد و همکاري هاي خانم دکتر بختیاري تشکیل گروه روانشناسی بالینی 

 ،ژکام فعالیت در کمیسیون ارزشیابی مدارك خارجی وزارت بهداشتدکتر د. دادند و دکتر دژکام به عنوان مسئول گروه انتخاب شدند
 همچنین داوري مقاالت. همکاري با وزارت علوم و حضور در انجمنهاي دانشگاه هاي مختلف را در کارنامه کاري خود برجاي گذاشته است

ه عنوان مدرس نمونه بوده است که علت از دیگر سوابق درخشان ایشان انتخاب ب .مجله تخصصی علوم پزشکی را عهده دار بودند 18
چنانچه اگر هر درسی را براي صدمین بار هم تدریس کنند باز هم مانند روز  ،دستیابی به این موفقیت را عالقه فراوان به تدریس میدانند

 .اول پر انگیزه و با انرژي هستند و این حس را به دانشجویان نیز منتقل می کنند
سال  20 ن بین المللی درد واشنگتن را در کارنامه خود دارند و عضو انجمن روانشناسی آمریکا هستند که طیوي سابقه عضویت در انجم

،  درداخل کشور هم با کمک دوستان و همکاران. هاي این انجمن جهت یادگیري بیشترشرکت داشتنداول عضویتشان هرساله درکنفرانس
ایشان این انجمن را به عنوان هویت حرفه اي روانشناسان دانستند که همگی به نوعی با  .جزء پایه گزاران انجمن روانشناسی ایران هستند

 .آن درارتباط هستیم
دکتردژکام را میتوان از جمله پایه گزاران انجمن روانشناسی بالینی نیز دانست که همچنان در کمیسیون بالینی این انجمن فعالیت    

 .دارند
اندازه «، »نظریه هاي عمده در روان درمانی «می توان به تالیف و ترجمه کتب و مقاالت مطرحی چون   از فعالیت هاي پژوهشی ایشان   

مقاله پژوهشی اشاره داشت. آنچه به اهمیت 500و بیش از » اختالل خوردن در دختران دبیرستان«، »گیري در علوم عصب شناختی
 .تخصص ایشان در رشته بالینی است ،ددکتردژکام در میان روانشناسان کشور بیش از پیش می افزای

همان طور که می دانید رشته روان « :ایشان در رابطه با کیفیت آموزش و تحصیل رشته روان شناسی در خارج از کشور، اظهار داشتند   
انشجو که گرایش دارد که هر کدام از این گرایش ها داراي طبیعت خاص خودش است اما به طور کلی کلمه د 60شناسی بیشتر از 
است به خوبی بیانگر این مسئله است که باید دانشجو باشی و نه دانش خور! در آن جا اتکا بر روي » Student«ترجمه شده واژه 

دانشجو است و استاد تنها نقش هماهنگ کننده و تسهیل گر را برعهده دارد  به این صورت که بار فعالیتهاي علمی خصوصا در دوران 
ردوش دانشجو ست تا در جنبه هاي مختلف یک درس درگیر شود. به این صورت که پس از گذراندن درس هاي تحصیالت تکمیلی ب

تئوري باید نوشتاري داشته باشید که دیدگاه ها ي مختلف را در رابطه با یک موضوع کنار هم قرار داده و این بهانه اي است براي آشنایی 
جود دارد که آشنایی با هر کدام رشته از جمله رشته روان  شناسی نظریه هاي  متفاوتی و دانشجویان با دیدگاه هاي مختلف، چون در هر

که باالترین درجه علمی به حساب می آید براي رسیدن به امتحان جامع نیاز به گذراندن دروس  PHDز آن ها الزم است. در مقطع  ا
آن دروس اختصاصی و فعالیت هاي عملی آغاز می گردد.  مخصوصا .. است و پس از .عمومی در زمینه  اقتصاد، سیاست، مردم شناسی و

براي رشته بالینی کار در بیمارستان شروع می شود که در حین حضور در بالین، نحوه کار دانشجویان از جمله نظم و پشتکار، طرز 
را تدریجا به فرد منتقل می کنند چون این  برخورد با بیمار و مسایل دیگر مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ به این معناکه حس بالینی بودن

حس را هیچ کس در هیچ جاي دنیا نمی تواند با کتاب بدست بیاورد بنابراین با عبور از  این مراحل  به تدریج آماده امتحان اختصاصی 
ل شوند. همچنین براي دریافت ساعت در بیمارستان انترنی بگذرانند و بعد از دفاع پایان نامه فارغ التحصی2000می شوند و دقیقا باید 

در حقیقت یک  ساعت تحت شرایط انتخاب شده واحد عملی بگذرانند و پس از شرکت در امتحان پذیرفته شوند.2000پروانه هم باید 
شبانه روز درس  PHDدانشجو درس را براي کاربردش می خواند نه براي درجه گرفتن و این شرایط باعث می شود که یک دانشجوي 

 »د تا موفق شود و این نیاز به پشتکار و سخت کوشی دارد.بخوان
از جمله توصیه هاي دکتر دژکام به جهت دست یافتن به مهارت کافی به عنوان دانشجوي بالینی این است که ابتدا اساتید آنها الزم    

با بیماران از تجربه و مهارت کافی  است این حس و تبحر کافی را داشته باشند به این معنی که با سختی هاي این رشته و برخورد
برخوردار باشند، چنانچه  به دلیل سختی و پرچالش بودن این رشته، هر دانشجویی نمی تواند به راحتی وارد شود زیرا هر مراجع دنیاي 

به فرهنگ می شود  خودش را دارد و باید به تفاوت هاي فردي توجه داشت خصوصا که در سال هاي اخیر  در روان درمانی توجه زیادتري
یعنی شناخت دانشجوي آمریکایی با شناخت دانشجوي ایرانی متفاوت است زیرا عناصر عاطفی در شناخت دانشجوي ایرانی وجود دارد. ما 
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در سطوح بالینی به صورت مفهومی کار نمی کنیم بلکه به صورت عملیاتی کار می کنیم و باید واژه ها را به صورت عملیاتی یعنی در 
فهم مراجع انتقال دهیم. مسئولیت روان شناس بسیار سنگین است از مسئولیت اخالقی گرفته تا حرفه اي که باید در رابطه با  سطح

 مراجع رعایت شود.
 سایر فعالیت هاي پر بار علمی شان به تهیه و تألیف کتب تخصصی روان شناسی مبادرت می ورزند. هم اکنون دکتر دژکام در کنار   
 
د فرهیخته جناب آقاي دکتر محمود دژکام که وقت ارزشمندشان را بابت این مصاحبه در اختیار ما قرار دادند کمال تشکر را از استا«

 ».داریم
 زهرا بختیاري :تهیه و تنظیم

 
 
 

 اجتماعی) – روانی رویکرد (با ایران در سالمندي -1-10
 

 محورهاي همایش:
 کیفیت و سبک زندگی در دوره سالمندي -1
 یادگیري و کارکردهاي شناختی در سالمندان -2
 سالمندي موفق و فعال -3
 بهداشت روان و اختالالت روانشناختی در دوره سالمندي -4
 احساس تنهایی، داغدیدگی، مواجهه با مرگ -5
 رویکردهاي مذهبی و معنوي در مداخالت روانشناختی سالمندي -6
 در حوزه سالمنديبرنامه ریزي و سیاست گذاري هاي اجتماعی  -7
 هاي خانوادگی و اجتماعی در دوره سالمندينقش  -8
 الگوهاي بومی مراقبت، مراقبان، حمایت هاي اجتماعی و مراکز نگهداري از سالمندان -9

 بازنشستگی، درآمد و استقالل مالی در دوره سالمندي -10
 ها، فناوري و شبکه هاي اجتماعی سالمندان استارت آپ-11
 ه هاي قالبی، سالمند آزاري، بیوگی و ازدواج مجدد در سالمنداندیدگا -12

 
 1397آبان ماه  28 تاریخ برگزاري:

 / http://aging.atu.ac.irوب سایت کنگره:
 

 بازگشت به صفحه اول
 
 
 
 
 
 

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش هاي  -10
 
 
 
 

http://aging.atu.ac.ir/
http://aging.atu.ac.ir/
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 ICAP 2019: 21st International Conference on Applied Psychology- May 27 - 28, 2019.  

The International Research Conference is a federated organization dedicated to bringing together a 
significant number of diverse scholarly events for presentation within the conference program. Events 
will run over a span of time during the conference depending on the number and length of the 
presentations. 
The  21st International Conference on Applied Psychology aims to bring together leading academic 
scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results 
on all aspects of Applied Psychology. It also provides a premier interdisciplinary platform for researchers, 
practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns as 
well as practical challenges encountered and solutions adopted in the fields of Applied Psychology. 
 
Important Dates 
Abstracts/Full-Text Paper Submission Deadline   June 20, 2018 
Notification of Acceptance/Rejection   July 6, 2018 
Final Paper (Camera Ready) Submission & Early Bird Registration Deadline   April 26, 2019 
Conference Dates   May 27 - 28, 2019 
 
 
 Cognitive and Behavioural Therapies at the Crossroads 

WCBCT2019- 17-20 July- The City Cube Berlin, Germany. 
 
Berlin is the venue for the next world congress in 2019. In the heart of Europe Berlin is a crossroads for 
the member associations of European Association of Behaviour and Cognitive Therapies. In 2019 it will 
be not only the CBT crossroads of EABCT but for the World and we will be welcoming over 4000 
delegates from all corners of the CBT world. 
 
Important Dates 
1st JUNE 2018  |   CALL FOR PAPERS OPENS 
Symposia, full day and half day in-conference workshops, panel debates, clinical roundtables, open 
papers and poster presentations. 
6th JANUARY 2019  |   CALL FOR PAPERS CLOSES 
For symposia, full day and half day in-conference workshops, panel debates, clinical roundtables and 
open papers 
17th FEBRUARY 2019  |   CALL FOR POSTERS CLOSES 
For posters 
 
 
 ICCPM 2019: 21st International Conference on Cognitive Psychology and Memory- 

Amsterdam, The Netherlands- May 14 - 15, 2019 

Important Dates 
Abstracts/Full-Text Paper Submission Deadline   June 20, 2018 
Notification of Acceptance/Rejection   June 30, 2018 
Final Paper (Camera Ready) Submission & Early Bird Registration Deadline   April 14, 2019 

 بین المللی شناختیروانهمایش هاي  -11
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 فرهنگ نامه مبسوط اعتیاد -1-12
 

 اخالقی محمود دکتر –دکتر کمال صولتی دهکردي  تالیف:
 ابن سینا ناشر:

 
 معرفی کتاب:

مخدر و داروها و چه این کتاب نماد اصطالحات و واژه هایی است که در زمینه اعتیاد، چه در خصوص مواد 
ارائه واژه ها  در خصوص سایر عوامل اعتیاد آور به رشته تحریر درآمده است. یکی از نکات مثبت این کتاب،

اد و عوامل اعتیاد آور جامعی نسبت به مو أبصورت مبسوط بوده بطوري که خواننده پس از مطالعه دید نسبت
 اد کمتر به آن پرداخته شده است. تاریخچه مواد مخدر،د کرد که در سایر فرهنگ نامه هاي اعتیپیدا خواه

تستهاي مصرف مواد، اصطالحات خیابانی و تجاري مواد، مصارف طبی و غیر طبی مواد، مسمومیت، عالئم و 
نماید. را براي این کتاب مقبول می "مبسوط"عوارض، محتواي هر کدام از واژه ها را تشکیل داده که مفهوم 

-رزه با مواد مخدر توصیه میبادانشجویان و عالقه مندان مطالعه در حوزه م روانشناسان، پزشکان، ب را به همه اساتید،نویسندگان این کتا
 کنند.

 
 گراشادکامی از دیدگاه مولوي و روانشناسان مثبت -2-12

 
 دکتر جهانشیر توکلی زاده، زهرا رزاز مشهدي، دکتر سید مجید تقوي بهبهانی پدیدآور:

 1396مرندیز،  :رنش مشخصات
 علوم پزشکی گناباد  دانشگاه منتشر کننده:

 
 معرفی کتاب:

شادکامی یکی از مهمترین نیازهاي بشر است که بر شکل گیري شخصیت تاثیر عمده اي دارد. 
مطالعات اخیر پیرامون شادکامی، به درك این مفهوم کلیدي روانشناسی مثبت گرا کمک زیادي کرده 

گرا، بر شناخت و ارتقاي جنبه هاي مثبت روان انسان از جمله مفهوم است. روانشناسی مثبت 
شادکامی به عنوان محوري ترین مفهوم سالمت روانی توجه کرده و راه را براي همکاري بین رشته اي 

گنجینه پربار  براي کمک به انسان و پیشگیري از معضالت روانی باز کرده است.  در این میان، درك شاعران مشهور ایرانی، به عنوان
معارف بشري از مفهوم شادکامی، اهمیت داشته و به روشن سازي و بسط بیشتر آن می انجامد. لذا، این کتاب، با هدف، مقایسه رویکرد 
مولوي و روانشناسی مثبت گرا از مفهوم شادکامی و ابعاد مختلف آن تالیف گردیده است. که در آن، ابتدا به بررسی مفهوم شادکامی و 

استخراج و در   دفتر مثنوي مولوي، اشعار مربوطه 6اد آن از دیدگاه روانشناسان مثبت گرا پرداخته، سپس با جستجو و واکاوي در ابع
 با همدیگر مقایسه شده است. یانتها، از نظر محتوای

 
 
 

 هاي جدیدتابکمعرفی -12
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 دانش آموز و اختالل یادگیري: راهنماي آموزگاران -3-12

 یی دوست محمديمحمد جباري، فهیمه واحدي. یح مولفین:
 صفحه مصور 112تعداد  مشخصات کتاب:

 راه رسش ناشر:
 1397بهار سال نشر:

 
 معرفی کتاب:

کتاب دانش آموز و اختالل یادگیري، جهت آشنایی معلمین مدارس ابتدایی با اختالل یادگیري تالیف 
توضیح داده شده است و شامل مجموعه متنوعی از مطالب است. در فصل اول انواع اختالل یادگیري 

شده است. در فصل دوم طرح ریزي آموزش ویژه ارائه شده.  فصل سوم که مهمترین فصل کتاب 
ت و ااست شامل انواع راهکارهاي کمکی در کالس به این گروه از دانش آموزان است: تقویت مهارت هاي روانخوانی، دیکته نویسی، محاسب

روانشناختی. فصل چهارم فرم ها و شیوه هاي تشخیص و ارجاع  –یندهاي تحصیلی ریاضی، دقت و توجه، مهارت هاي حرکتی و سایر فرا
این گروه از بچه ها به مراکز درمانی آورده شده است. فصل پایانی هم به تعدادي از رایج ترین سواالت مطرح شده از سوي آموزگاران 

  پاسخ داده شده است.
 ش آموزان داراي اختالل یادگیري کار می کنند بسیار مفید است. یادآوري: محتواي کتاب براي درمانگرانی که با دان

   
     راهنماي برخورد با کودکان اوتیسم -4-12

 نفیسه خدادادي، دکتر الهام فروزنده  تالیف:

 1397اصفهان، نشردستخط، بهار  مشخصات نشر:
 صفحه 104مشخصات ظاهري:

 

 معرفی کتاب:
 شروع با و گیرد قرار توجه مورد باید تشخیص از پس بالفاصله که اختاللی است اوتیسم که جاآن از

 پذیرش درمان، در گام اولین می شود جلوگیري کودك پسرفت احتمال از زود هنگام مداخالت
 و در اطالعات و فناوري گسترش با امروزه است. اختالل درمان و شناخت براي تالش اختالل و
 مواجهه براي راه کارهاي بسیاري روانشناسی و دارویی درمانی خدمات و مجالت کتب، بودن دسترس

 کودك به والدین عشق و عالقه است که داده نشان مؤلفان تجربه اما دارد وجود مشکالت قبیل این با
 ريدشوا بر و داده رشد والدین نزد را عادي و سالم کودك یک داشتن توقع ابتدا دیگر از سوي از اوتیسم کودك عادي ظاهر و سو یک از

 و پذیرش و انجامیده کودك درمان تالش براي عدم به انکار و مقاومت است داده نشان مطالعات و بررسی ها است. افزوده پذیرش اختالل
می شود. بنابراین  اوتیسم کودك آینده ي بر فراوان مثبت تأثیرات و زودهنگام والدین، مداخله ي بیشتر هرچه سازگاري به منجر شناخت

 مسیر در اوتیسم کودك والدین به مؤثر و ساختارمند برنامه هاي طرح ریزي با حوزه این متخصصان و مشاوران انگران،درم است بهتر
شناخت  زمینه ي در اطالعاتی مرتبط، تحقیقات و مطالعات از بهره گیري با است سعی شده کتاب این در کنند. کمک درمانی درست
 ارزیابی روان، سالمت بر مسأله حل مسأله، تأثیر حل بر مؤثر عوامل اوتیسم، طیف ختاللا به مبتال کودك والدین مشکالت و اوتیسم
 .شود ارائه حل مسأله براي مناسب راه کارهاي و مسأله حل مهارت

 
   بازگشت به صفحه اول
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 منشور معنا درمانی -5-12
 ماریا مارشال نویسنده: 

 رحیم رابط مترجم:
 انتشارات رشد ناشر:

 1396زمستان  تاریخ نشر:
 

 معرفی کتاب:
کتاب پیش رو تدوین اصول نظریه معنادرمانی ویکتور فرانکل است. واژه منشور فارغ از معناي  

به اصول نظریات و عقاید شخص یا سازمانی اطالق می شود که به صورت رسمی «ظاهرش، معموال 
آموخته معنادرمانی است و با که دانش -دکتر ماریا مارشال در این کتاب نیز » شود.اعالم و منتشر می

یه معنادرمانی را به نحوي منظم اصول اساسی نظر -شود یک واسطه شاگرد فرانکل محسوب می
رد که به تدوین کرده و دستورالعمل معنادرمانی براي درمانگران را ارائه داده است. در واقع، این کتاب حکم دستنامه را براي بالینگرانی دا

اي است براي مند و به دنبال منبعی کاربردي هستند، و به تعبیر اروین یالوم نامه سرگشادهحوزه وجودنگري، به ویژه معنادرمانی، عالقه
 شود واین قبیل افراد. این کتاب شامل دو حوزه بنیادي و کاربردي است. در بخش اول نظریه فرانکل به نحو زیربنایی و فلسفی بررسی می

شود که راهنماي عملی کامل براي گیرد، به کاربست نظریه فرانکل پرداخته میدر بخش دوم، که قسمت عمده کتاب را نیز دربرمی
که، در بخش کاربردي و عملی کتاب در هر قسمتی تر ایندرمانی است و مهمروانشناسان بالینی، درمانگران و مشاوران این حوزه از روان

ها نیز بیان شده است. هاي عملی و موردي براي فهم بیشتر و درك و یادگیري بهتر آن تکنیکرمانی آمده مثالهاي معنادکه تکنیک
کردگان روانشناسی است، براي افرادي هم که به روان شناسی و معنادرمانی که مخصوص کار بالینگران و تحصیلکتاب حاضر عالوه بر این

 .مندند بسیار سودمند استعالقه
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 »نشریه روانشناسی معاصر«فصلنامه شماره دو  سومینبیست و  -1-13
 :مقاله هاي زیر به چاپ رسیده است روانشناسی معاصرشماره دو فصلنامه نشریه  سومیندر بیست و 

هاي نقش سبک :گرهاي مشکالت بین فرديیابی معادالت ساختاري تعیینمدل •
  تی بین فردي در دانش آموزاندلبستگی و انحرافات شناخ

ویدیویی سه بعدي و دو بعدي بر خالقیت و  هاي  اي بازيمقایسۀ تأثیر مداخله •
 هاي اجتماعی دانشجویان پسر مهارت

مقایسۀ اثربخشی طرحوارة درمانی و درمان شناختی رفتاري بر عالئم اختالل خوردن  •
 وجه به پیوند والدینیسال مبتال به پر اشتهاي روانی با ت 23-16در بیماران 

طراحی و اجراي کانون ارزیابی شایستگی تفکر استراتژیک براي مدیران شرکت  •
 هاي نفتی ایران پاالیش و پخش فراورده

اي و پذیرش بر اجتناب تجربه (ACT) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد •
 (MS) اسکلروزیس-بیماري در افراد مبتال به مولتیپل

سازي رفتاري به شیوة گروهی بر کاهش عالئم افسردگی، فعال اثربخشی درمان •
 ت زندگی دانشجویانکیفی و رفتاريـ اجتناب شناختی

اي حمایت اجتماعی در پیش بینی سالمت روان بر اساس کنترل هیجان در مادران کودکان مبتال به  بررسی نقش واسطه •
 سرطان

 

 »شناسیدانش روان« مجلهشماره  هفتمین -2-13
مقاله هاي زیر به چاپ  شناسیعلمی ـ ترویجی دانش روان مجلهشماره  هفتمیندر  

 رسیده است:
 سخن سردبیر •
 شناسان در مراقبت تسکینینقش روان •
 بازاریابی اجتماعی: رویکردي نوین جهت ارتقا سالمت روان جامعه •
 استبداد و بهداشت روانی •
 ناپذیريي آسیبها و الگوهااستریت؛ طرحوارهدرمانی در والشناخت •
 درمانیدرمانی تحلیلی کارکردي: استفاده از آگاهی، شجاعت و عشق در روانروان •
     دهنده آگاهی است و به فصل مشترك توجه و هیجان معنا آگاهی وسعتذهن •

 دهدمی
 گیري تنظیم هیجان کودکاننقش والدین در شکل •

 )SCAREDنامه غربالگري اختالالت اضطرابی کودکان (پرسش •
 درخودماندگی (اتیسم) •
 آمیز به کودکان با اختالل اتیسمهاي فریبآموزش شناسایی و پاسخ به گفته •
 قربانی -آموزان قلدر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر کاهش نشانگان افسردگی دانش •
 راب اجتماعیاضط رویی وکننده اضطراب بر کاهش کممدت با رویکرد تعدیلدرمانی پویشی کوتاهاثربخشی روان •

 هاي منتشر شدهمجله -13
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 ) بر کاهش پرخاشگري کالمی دانشجویانACTاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( •
 دانیم؟درباره تفکر انتقادي چه می •
 اسرار بازخورد مؤثر •
 گرایی؟گرایی یا کاملکمال •
 شناس)تنبلی، هنر ماندن در دیروز؛ چهار نوع تنبلی و راه غلبه بر آنها (تجارب یک روان •
 

 »شناختیپژوهشهاي رواننشریه «فصلنامه شماره دو  لمینچه -3-13
هاي زیر به مقاله شناختیپژوهشهاي روانشماره دو فصلنامه نشریه  چهلمیندر  

  :چاپ رسیده است
نشانگان آشفتگی  مبتنی بر بخشش بر عالئم افسردگی و درمانیِاثربخشی گروه •

 روانی در زنان سالمند

 هاي غذایین و زنان در بازداري از نشانهنقش انگیزش اشتهایی مردا •

هاي شناخت جنبه بر اساس اسکیزوفرنی شناختیِعصب روان ویژگی بینیپیش •
 غیربالینینمونه در یک  اجتماعی

 اولیه ۀهاي ناسازگارانطرحواره براساسبینی گرایش به وندالیسم در بزهکاران پیش •
 عاطفیـ  بلوغ اجتماعی و

 شناختیـ عاطفی ـ رفتاري الیس بر ارتقاء سرمایۀ روان یـتـأثیر درمـان عقالن •

 بازشناسی کلمات متداعی بر هیجانی بارِ و معنایی رابطۀ تأثیر •

   
 بازگشت به صفحه اول
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 جاي خالی روانشناسان صنعتی و سازمانی در سازمان هاي ایران -1-14

 کارشتاس ارشد روان شناسی صنعتی سازمانیبا قیصري،ص :نویسنده

 
ها روانشناسان رود و در دانشگاهروانشناسی در کشور، رو به بهبودي می يدر سالهاي اخیر، خوشبختانه شاهد آن هستیم که جایگاه رشته

ستاي ارتقاي سالمت روان افراد عمل شوند که در صورت فراهم بودن شرایط، در جامعه به رسالت خود در رابسیار توانمندي تربیت می
شوند، کنند. درچند سال اخیر، اتفاق خوشایندي در این زمینه رخ داد که در کنار خدمات پزشکی که براي سالمت جسمی ارائه میمی

سالمت روان  هاي بهداشت سراسر کشور به کارگرفته شدند و به خدمت براي پایش و رسیدگی بهروانشناسان نیز به طور وسیعی در شبکه
اشتغال براي تعداد بیشتري از این  ي تر شده و زمینهجایگاه روانشناسان وسیع ي افراد می پردازند. این موضوع سبب شده است تا دامنه

عزیزان فراهم شود. بدون شک این رخداد مبارك حاصل زحمات فراوان پیشکسوتان و اساتید روانشناسی است که از همگی آنها 
 سپاسگزاریم. 

هاي فراوانی در پیش روي روانشناسان، به ویژه روانشناسان صنعتی و سازمانی قرار دارد و در این میان با این وجود هنوز هم چالش   
هاي استخدامی ادوار گذشته بیشترین اجحاف و بی عدالتی نسبت به بازار کار است. در تمام آزمون ي ترین دغدغه، مسالههنوز هم، مهم
روانشناسی صنعتی و سازمانی روا داشته شده است. بی شک فارغ التحصیالن این رشته نسبت به این موضوع  ي ن رشتهفارغ التحصیال

آزرده و معترض هستند و اعتراض آنها مبتنی بر دالیل مستدل و منطقی است. در ادامه دالیلی که نشان دهنده ي شایستگی این 
 است، بیان می شود.   ي مرتبطدر سازمان هاروانشناسان براي استخدام آنها 

است، که مبانی اساسی خود را از دانش روانشناسی و اصول  ياسازمانی یک رشته میان رشته روانشناسی صنعتی وهمانطور که می دانیم، 
یکی از ، با این حال این رشته گرددیکشور تدریس م يهاکه در دانشگاههاست و به عنوان یک رشته مستقل سال گیردیمدیریتی م

 شود. یجدید و اصلی روانشناسی محسوب م هايیشگرا
ها و يکارورزتخصصی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین  ي حوزهبا توجه به  -1

هاي اصلی که روانشناسان یگاهجاشوند، یکی از یمروانشناسی در صنایع انجام -دانشجویان که مرتبط با موضوعات مدیریتی ي نامهپایان 
صنعتی به آن تعلق دارند کارشناس و مدیر منابع انسانی سازمان و کارشناس امور اداري است. در حال حاضر تقاضا براي کارشناس منابع 

تی و سازمانی در بین روانشناسی صنع ي رشتهي اجرایی وجود دارد، اما متاسفانه اسمی از هادستگاهي هااستخدامانسانی و امور اداري در 
 اندبودههمگی دروسی  هاآزمونشود. این در حالی است که مواد درسی براي این ینمي مجاز براي ثبت نام در این آزمونها دیده هارشته

 . اندخواندهکه روانشناسان صنعتی نیز آنها را 
است که به  "روانشناس سازمان"دمت کنند، تحت عنوان خ هاسازمانتوانند به یمیی که روانشناسان صنعتی هاسمتیکی دیگر از  -2

روانشناس در سازمان وجود دارد و  1نفر شاغل،  50یباً به ازاي هر تقرطور رسمی در کشور ما وجود ندارد، اما در کشورهاي دیگر، 
توان یمدهند. در کشور ما نیز یمائه خدمات روانشناسی و مشاوره را با هدف بهبود کیفیت زندگی کارمندان و افزایش بهره وري به آنها ار

شعار و همچنین  براي کمک به  صرفاًاز این روانشناسان به عنوان یک شاخص براي نشان دادن خدمت عملی به کرامت انسانی و نه 
 توسعه اقتصادي کشور، استفاده نمود.

هاي اجرایی منتشر شد، عالوه بر اینکه تخدامی دستگاهاي که اخیراً براي پنجمین آزمون اسمطابق همین منوال متاسفانه در دفترچه -3
هاي مرتبط با این رشته، اسمی از آن نیامده بود؛ براي رشته آموزگاري ابتدایی صراحتاً قید شده بود که از تمام براي ثبت نام در شغل

کارشناسی، عالوه  ي دورهیان این رشته در دانشجوآید. فارغ التحصیالن روانشناسی به جز گرایش صنعتی و سازمانی ثبت نام به عمل می
هاي دیگر روانشناسی در یشگرامشترك است، مبانی و دروس اصلی روانشناسی را مانند دانشجویان  هارشتهبر دروس عمومی که در همه 

شود یمت و سازمان واحد تخصصی که مربوط به مباحث مدیریت و کاربرد روانشناسی در صنع 35گذرانند و پس از آن یمواحد  73قالب 

 دلنوشته -14
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واحد مربوط به اختالالت روانی و روانشناسی مرضی به صورت تخصصی  35گذرانند؛ همانگونه که به عنوان مثال در گرایش بالینی، یمرا 
ي صنعتی و بالینی است را هادرسواحد اختیاري که مخلوطی از  10گنجانده شده است. ضمن اینکه دانشجویان هر دو گرایش باید 

و بالعکس، دانشجویان بالینی از  اندکردهانند و چه بسا دانشجویان صنعتی که دروس بالینی را براي واحدهاي اختیاري خود انتخاب بگذر
 .  اندکردهدروس صنعتی در واحدهاي اختیاري خود استفاده 

صنعتی، عمومی و ایش هاي مختلف فارغ التحصیالن گردر  "دانش کلی روانشناسی"، پرواضح است که 3با توجه به مقدمات بند  -4
با آموزگاري ابتدایی مرتبط باشد و دانش  مشخصاًي گرایش بالینی داراي هیچ تخصصی که هاآموختهبالینی با هم تفاوتی ندارد و دانش 

واحد  35د، آییمبه  کار  هاسازمانواحد تخصصی صنعتی براي کار کردن در  35ي صنعتی فاقد آنند، نیستند. همانطور کههاآموخته
رسد که هیچ کدام یمآید. از این رو به نظر یمتخصصی بالینی هم، به طور ویژه در بالین و براي تشخیص و درمان اختالالت روانی به کار 

 از این واحدهاي تخصصی؛ چه در صنعتی و چه در بالینی با آموزگاري ابتدایی ارتباطی ندارند؛ کما اینکه در مواد آزمون استخدامی هم
 هیچکدام از این دروس(تخصصی صنعتی و تخصصی بالینی) وجود ندارد.

ها تفاوتی وجود دارد یشگراذکر شد، حتی اگر فرض کنیم میان دانش روانشناسان صنعتی و دیگر  4و  3با وجود مقدماتی که در بند  -5
این افراد اجازه داده شود تا در آزمون استخدامی که به موجب آن، این روانشناسان توانایی معلم شدن را ندارند، شایسته است که به 

هاي اصلی روانشناسی یشگراشرکت نموده و عدم تواناییشان در آزمون مشخص شود. در اینصورت این تبعیض براي افرادي که در یکی از 
 شود.یم، از میان برداشته اندخواندهدرس 

اند و دانشجویان بسیاري در اي رفتهرشتهي بینهارشتهیس تأسبه سمت در حالی که مجامع علمی در کشورهاي پیشرفته سالهاست    
 ترمطلوب(چرا که معتقدند نگاه چند وجهی به مسائل، همیشه راهکارهایی  اندنمودهاین زمینه تربیت کرده و راهی صنعت و اقتصاد خود 

جمله روانشناسی صنعتی و سازمانی که سالها زحمت کشیده و اي ازي بین رشتههارشتههاي کند)؛ در کشور ما، از دانش آموختهیمتولید 
شود و جایگاه آنها در نظام اشتغال یمو علم و مهارتهاي مفیدي براي خدمت به کشور در اختیار دارند، کمترین بهره برده  اندخواندهدرس 

 شده است.  نبه خوبی تعریف 
شود که با یمبهبود این وضعیت دارند تقاضا  ي ینهزماخالتی هرچند کوچک در در پایان از اساتید محترم و عزیزانی که توانایی مد   

روانشناسی صنعتی و سازمانی را بازتعریف نموده و پیگیر ي  رشته يیستهشابررسی کارشناسانه این موضوع، جایگاه فارغ التحصیالن 
 ي اجرایی باشند. هادستگاهاستخدامی ي هاآزمونها درخصوص وارد نکردن این روانشناسان به رقابت در یعدالتبی
 

 تصادفات و خطاهاي انسانی!/ لزوم اخذ تست سالمت روان از متقاضیان گواهینامه رانندگی -2-14

 حسین ملکی :نویسنده

شان بررسی تصادفات مختلف نشان داده که اکثر تصادفات ناشی از خطاهاي انسانی است؛ به همین صورت، بررسی تصادفات در ایران نیز ن
 .دهد که مهمترین عامل بروز تصادفات رانندگی عامل انسانی استمی
الزامات سبک زندگی مدرن موجب استفاده زیاد و غیرضروري از وسایلی همچون خودرو شده است. مقایسه میزان و شیوه مصرف با    

یشتر در آن به منزله برد بوده و در مواقعی کمتر که مصرف ب اي را فراهم آوردهدیگران نیز یکی از این عوامل است که موجبات مسابقه
که احساس بهتري در  استاي شود. تفسیر ما از اطالعات به شیوهکردن باعث احساس محرومیت و ولع شدید براي پرمصرفی میمصرف

رآنچه را که باعث خودارزیابی مورد خود داشته باشیم؛ لذا هرآنچه را که باعث خدشه در تفسیر و تصویر زیبا از خودمان باشد را حذف و ه
خواهیم. لذا گاهی شود به جاي کاري که باید انجام دهیم، کاري را انجام دهیم که میاین امر باعث می .کنیممثبت شود، بزرگنمایی می

قش منفی دیگران کردن نگرفتن نقش خود و رفتارهایمان در تعامل با محیط و برجستهاوقات دچار تحریف در تصویر ذهنی خود یا نادیده
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را با دالیلی به  گرفتننادیده و  شویم. مثال استفاده بیش از حد از خودروي شخصیدر این امر می

 .کنیمنظر خودمان منطقی توجیه کرده و همین امر را براي دیگران نکوهش می



1395شناسی ایران: پاییز نرونیکی انجمن رواسی و هفتمین خبرنامه الکت  
 

43 
 

 1397شناسی ایران: تابستان نچهل و سومین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا

اي و حوادث جاده 2020سال  شود که تابینی میشوند. پیشدر جهان محسوب میومیر ت ترافیکی و تصادفات نهمین عامل مرگاصدم   
هاي قلبی و افسردگی خواهد بود. بررسی تصادفات مختلف نشان داده که اکثر تصادفات میر بعد از بیماري وتصادفات، سومین عامل مرگ

دهد که مهمترین عامل بروز تصادفات رانندگی یز نشان میناشی از خطاهاي انسانی است؛ به همین صورت، بررسی تصادفات در ایران ن
  .عامل انسانی است

هایی مثل: آخرشب، ت سیاه (زمانساعا در رانندگی، آلودگی، موادمخدر و الکلگرفتن مقررات و خطاهاي رانندگی، خستگی و خوابنادیده
زمان واکنش، حواس پرتی و خستگی، سرعت غیرمجاز، عدم  هاي شناختی نظیر:هاي شخصیتی، ویژگی، ویژگی)اوایل صبح، بعد ازناهار

 نمونه هایی ار این خطاها هستند. ...و آمیزمخاطره رانندگی به نسبت نگرش نوع و استفاده از تجهیزات ایمنی، میزان ادراك ریسک
فرهنگی و مداخالت روانشناختی از قبیل  رو اقداماتاز این .پیشگیري از حوادث و صدمات ترافیکی نیازمند اقدامات پایدار و موثر است   

از متقاضیان گواهینامه وسایل نقلیه و آموزش  تست سالمت رواناخذ بررسی و معاینه وضع سالمت روان (ویزیت روانشناسی) و 
لیان به نظر ضروري می رسد و الزم است متواجتماعی مانند مدیریت هیجان، کنترل خشم، مدیریت استرس و... به  -هاي روانیمهارت

 این مساله مهم توجه کافی مبذول دارند.
 
  

 بازگشت به صفحه اول
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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  یاري دهند اهدافمان

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

 از طریق سایت جدید و تمدید عضویت دارك مورد نیاز براي عضویت م •

  .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  صویر کارت دانشجویی(در صورتی که دانشجو هستید)کیلو بایت) یا ت 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
 کشورهاي خارج از تصویر مدرك ارزشیابی شده از وزارت علوم براي دانش آموختگان دانشگاه -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 عضویت وابسته ( کارشناسی روانشناسی و دانشجوي کارشناسی ارشد) -3
 ریال 70,000 کارشناسی روانشناسی و یا مشاوره)عضویت دانشجویی ( دانشجوي  -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 ریسا، عالوه بر 1386انجمن، 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 اشتراك مجلهدر کارگاه

صورت بهشناسی  انروالمللی 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 داشتانجمن روانشناسی ایران به »شناسی المللی روان بین« و »روانشناسی معاصر«

  یادآوري
 . اقدام کنند به تمدید عضویت خود به موقع تاعضاء نسبالزم است ساله است و یکایران  شناسی  روانجمن در انعضویت  -1

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

 اعضاي مقیم خارج از کشور -3

 روان شناسی ایران شرایط و تسهیالت عضویت در انجمن -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  

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

شناسان میان روان شناختیاي 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

ذاشتن را در اختیار دارید در به اشتراك گ 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  شناسان کشورمان سهیم شوید.ها میان رواناخبار و دیدگاه

 همچنین از عزیزانی که به هر طریقی با خبرنامه همکاري داشته باشند با ذکر نام تشکر به عمل خواهد آمد.
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 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

ترونیکی خود دارید ممکن است زمان و انرژي باالیی را در صندوق پست الک هاآني حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل ارسال خبرنامه

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

 ایران یعنی روانشناسیها راهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن مجموعه تالش

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

شناسیي حوزه  خواهد بود. روان
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