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 اقسام و انواع با ما که بگوییم توانیمنمی هم نگاه ترینخوشبینانه با کهنویسیم هفت را در حالی می ي پاییز سال نود وهرسخن نخست شما
 .کنیمنمی نرم پنجه و دست  _ هابحران بگوییم نخواهیم اگر _  حیاتی هايپرسش

 مدرسه و دانشگاه به بازگشت براي فصلی، هايافسردگی از پیشگیري براي تامل، براي فصلی  گفتیم که پاییزشرایط عادي میاگر در    
 هاحرف این امروزگفتن است، آمده دست به فصلی افسردگی از پیشگیري براي که گفتیممی اخیري علمی آوردهايدست از شاید یا ،است

 همه در پاییز این در روزها این در ولی. دارد مانروزمره زندگی هايواقعیت ازان از بی دردي و دورماندن نش آید ومی لوکس کمی نظر به
 هزاران نزدیک و دور هايآینده يدرباره دیگران و از خودمان از ما نیست آلوده هنوز هوا و است کرده فروکش تابستانی حرم که زیبا حال

 و مسائل داد؟ خواهد قرار تاثیر تحت کجا تا را ایرانی هامیلیون زندگی ترامپ هايتحریم  ین کههایی نظیر اپرسش .داریم جدي پرسش
 و رفتارها در رفتاري تظاهرات چه احتمالی هايناکامی و هاتنش کرد؟ خواهند چه ما روان با رو پیش  بینی پیش غیرقابل تنگناهاي

هایی که ما روانشناسان و مشاوران با بگذریم از دغدغه به چه سو خواهند رفت؟هند داد و خوا نشان ما کالن و خرد فردي بین روابط
 هاي حیاتی دیگرمان بسیار خرد است.مان هم داریم که البته در مقایسه با پرسشتکلیف نامشخص سازمان نظام
 فام پاییزي لذت برد وو سرخ زرد ی وهاي طالیی، نارنجتوان از تابش زیباي خورشید لطیف در البه الي برگخوب در چنین شرایطی نمی

یمان و از موانع دسترسی به توانیم حواسمان را از سقوط ارزش پول ملّچه طور می با آن جلوي نگرانی از غم نان خود و دیگران را گرفت.
 دارو و ضروریات زندگیمان منفک کنیم؟

 خودمان آرامش اول شرایط همین در هم هنوز خود سهم به بیایید  .ي امید و امیدواري استاي ما روانشناسان اشاعهي ذاتی حرفهوظیفه
 الکی نه البته و همدل و باشیم امیدوار .باشیم هم دیگران فکر به کمک دریافت هنگام فوکوشیما يزلزله در هاژاپنی مثل و کنیم حفظ را

خواهند  اندهشتاد میلیون انسان را به عهده گرفتهزندگی  مسئولیت که آنهایی باشیم امیدوار. ایمنشسته کشتی یک در همه که خوش
 کوشید که این کشتی گرفتار آمده در دریاي متالطم جهان را با درایت به ساحل امن برسانند.

 
 
 

 شیوا دولت آبادي
 
 
 

 بازگشت به صفحه اول
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 ایران  شناسیانجمن روان هاي آموزشیدوره -1-2

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

  مدرس: دکتر منصوره السادات صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی  

 )1397( زمان برگزاري :آبان تا اسفند 
  *********** 

 مشاوره به باال : دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی وشرایط شرکت کنندگان
 ساعت 104  طول دوره:

) به آذر 29ریال و قسط دوم تا  10,000,000ریال ( طی دو قسط: قسط اول هنگام ثبت نام به مبلغ  30,000,000 هزینه دوره :
 تخفیف تعلق خواهد گرفت. %10شناسی ایران اعضاي انجمن روان

 دروس دوره:

    ها و ترسیم نیمرخ زوجین مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر آزمون -1
 زوج درمانی شناختی رفتاري -2
   زوج درمانی براساس غنی سازي روابط زوجین (آموزش هاي پیش و پس از ازدواج) -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

 زمان دوره :

 آبان     17پنجشنبه       
 آبان    18جمعه             
 آبان     24پنجشنبه       
 آبان                                   25جمعه             

 آذر  14چهارشنبه      
 آذر  15پنجشنبه        

 آذر   16جمعه             
 آذر    29پنجشنبه       
                    آذر               30جمعه            

 بهمن    18پنجشنبه    
 بهمن    19جمعه         

 اسفند    16پنجشنبه  
 اسفند   17جمعه         

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

 مایید تماس حاصل فر 88785266بهشتی با شماره 
 توجه : ارائه اصل فیش در روز کارگاه الزامی است

 
 
 

 انجمن روانشناسی ایرانهاي آموزشی و دوره هاسخنرانی -2
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 )دوره جامع تربیت روان درمانگر کودك با رویکرد شناختی رفتاري (همراه با کار عملیششمین  -2-1-2

 دکتر کارینه طهماسیانمدرس: 

  
 هدور 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 ايبر اول قسط گرفت. خواهد تعلق 

  بازي رفتاردرمانی، درمانی، شناخت  ورزي، جرات و خشم مدیریت آموزش والدین، مدیریت آموزش کودك، شناسی آسیب دوره: دروس
 مهارت شآموز 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
 مهر  آبان

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

 ظهر از بعد 3 تا صبح 8 از آبان 29 شنبه سه
 ظهر از بعد 2 تا صبح 8 از آبان 30 چهارشنبه

 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

 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  21 چهارشنبه

  

  .بود خواهد وعده میان 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.

 درمانی مثبتدوره روان -3-1-2
شد، براي کسب اطالعات بیشتر با  درمانی مثبت توسط دکتر شهریار شهیدي در انجمن روانشناسی ایران برگزار خواهدبزودي دوره روان

 تماس حاصل فرماید. 88785266دفتر انجمن به شماره 
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 شناسی ایران و فرزندان دکتر سیاسی به امضا رسیدنامه اعطاي جایزه دکتر سیاسی، بین انجمن روانتوافق -1-3

 
  توسط ایران، شناسیروان انجمن مدیره هیات جلسه حاشیه در 1397 اهـمهرم 9 هـدوشنب سیاسی اکبرعلی دکتر جایزه اعطاي هـنامتوافق
 امضا سیاسی دکتر یادزنده ازفرزندان نمایندگی به سیاسی، فریدون دکتر و شناسیروان انجمن مدیره هیات محترم رئیس زمانی رضا دکتر

                 شد. مبادله و
بیژن، دکتر آقایان ی،ـسیاس اکبر علی دکتر یاد زنده ارجمند فرزندان و ایران یـشناسروان انجمن مدیره هیات مشترك جلسه این، از پیش

 انجمن لـمح در 1397 رماهـتی 26مورخ شنبهسه روز ی،ـسیاس دکتر زهـجای ايـاعط نحوه موضوع با ی،ـسیاس فریدون رـدکت و ایرج دکتر 
  بود. شده برگزار ایران شناسیروان

 در یکبار، سال دو هر جایزه، یک گرایش هر ازاي به شناسیروان رشته در دکتري هايهـنامپایان رینـبهت به جوایز نامه،توافق این اساس بر
  شد. خواهد اهداء ایران شناسیروان انجمن دوساالنه کنگره برگزاري زمان

 است: ذکر شایان
  شد. اهدخو برگزار 1398 سال پاییز در ایران شناسیروان انجمن بعدي دوساالنه کنگره   -
 بود. خواهد برنده هر براي آزادي بهار سکه و سیاسی اکبرعلی دکتر یادزنده تندیس تقدیر، لوح بر مشتمل جوایز  -

 است بوده فرهنگ وزیر بار چند و ،1333 تا 1321 از تهران دانشگاه رئیس و مؤلف، ناس،ـروانش )،1369–1274( سیاسی اکبرعلی دکتر
 ورـکش شناسانروان از دیگر یـجمع و براهنی دکتر یادزنده شاملو، دکتر یادزنده تـهم با 1374 الـس در که انایر روانشناسی انجمن و 
 دیگر جمعی همراه به  سیاسی اکبر علی دکتر یاد زنده توسط 1346 سال در که است انجمنی حیات تجدید واقع در است شده تأسیس 
  بود. شده اندازيراه شناسانروان از 

 شناسیدکتري در رشته روان قابل توجه فارغ التحصیالن -2-3

هاي دکتري در نامهبه بهترین پایان ياکبر سیاسی جوایزیاد دکتر علیفرزندان زنده وشناسی ایران نامه انجمن روانتوافقبا توجه به        
شناسی ایران اهداء زاري کنگره دوساالنه انجمن روانشناسی به ازاي هر گرایش یک جایزه، هر دو سال یکبار، در زمان برگرشته روان
براي بررسی و برگه دفاع کپی خود را همراه با  نامهپایانیک کپی از   97و  96هاي فارغ التحصیالن سال خواهشمند است  خواهد شد.

 به دفتر انجمن ارسال فرمایند.   1398داوري تا پایان خرداد ماه 

 شناسی ایرانهاي انجمن رواناخبار و اطالعیه -3
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 شایان ذکر است:
  برگزار خواهد شد. 1398شناسی ایران در پاییز سال وساالنه بعدي انجمن روانکنگره د   -
 اکبر سیاسی و سکه بهار آزادي براي هر برنده خواهد بود.یاد دکتر علیجوایز مشتمل بر لوح تقدیر، تندیس زنده  -

وزیر  1323تا  1321و از سال ، 1333ا ت 1321رئیس دانشگاه تهران از  و )، روانشناس، مؤلف1369–1274اکبر سیاسی (دکتر علی
یاد دکتر براهنی و جمعی دیگر از یاد دکتر شاملو، زندهبا همت زنده 1374انجمن روانشناسی ایران که در سال اند.  فرهنگ بوده

سیاسی به توسط زنده یاد دکتر علی اکبر  1346شناسان کشور تاسیس شده است در واقع تجدید حیات انجمنی است که در سال روان
  اندازي شده بود.شناسان راههمراه جمعی دیگر از روان

 کانال انجمن روانشناسی ایران در تلگرام-3-3

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

 جامعه 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 شیوهشایان ذکر است انجمن روانشناسی ایران در نظر دارد در خصوص نحوه اطالع رسانی شعبه ها و گروه
سانی رهاي اطالعزمانی که چنین کاري انجام نگرفته است الزم است شعبه ها و گروه هاي تخصصی صرفا از ظرفیتاطالع رسانی نماید. تا 

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

 انجمن روان شناسی ایران علمی ـ ترویجیمجله  شناسی،براي نشریه دانش روانفراخوان مقاله  -4-3

اي علمی ـ ترویجی است که به منظـور ارتبـاط دانـش علمـی و فنـی پژوهشـگران بـا جامعـه،          مجله، »شناسیدانش روان« فصلنامهدو
شناسـی از دیـدگاه   اسی و تحلیـل موضـوعات روان  شنهاي 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
 ، ترجمه یک فصلشناسان اثرگذارشناسان اثرگذار، سرگذشت زندگی روان)، مصاحبه با روانTechnical Noteهاي تحقیقاتی (یادداشت

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

 شود.پذیرفته می
 راهنماي نویسندگان

 به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوري و چاپ مقاالت خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید:
 داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد. مقاله ارسال شده در هیچ نشریه •
 مقاله ارسال شده همزمان به سایر مجالت فرستاده نشده باشد.   •
 ارسال شود. danesheravan@gmail.com  میل نشریه به نشانی یمقاله از طریق ا •
تهیه  Bzar 12 باشد. مقاالت فارسی با قلم 5/1حروف چینی شود. فواصل بین خطوط به صورت  4Aمقاالت روي کاغذ  •

 شود.
 بع).   نتایج و فهرست منا –خالصه  –اشکال  –(با در نظرگرفتن محل جداول  باشدصفحه چاپی  8حجم مقاله حداکثر  •

http://telegram.me/iranpsyasso
http://telegram.me/iranpsyasso
http://www.iranpa.org/
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، به صورت تک ستونی و فقـط طـی یـک پـاراگراف ارائـه      11نازك  Bcompsetچکیده مقاله براي مقاالت فارسی با قلم  •
 شود. 

 ).11اشکال، جداول و نمودارهاي مقاله حتما اصل بوده و با کیفیت مطلوب باشد  (قلم میترا سیاه  •
 ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

نوان، مشخصات نویسنده، نویسندگان (درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پسـتی محـل کـار، تلفـن و     : شامل عصفحه اول مقاله
کلمـه   220کلمـه و حـداکثر    150کلمه) است. چکیده مقاله حـداقل   6تا 3گان کلیدي (ژ، چکیده فارسی و وا(Email)پست الکترونیک 

 ها در یک پاراگراف باشد.  گیري و توصیهجهبوده و شامل مقدمه (زمینه)، روش تحقیق (در صورت وجود)، نتی
 هاي مشخص شده در سایت نشریه همخوانی داشته باشد.  به بعد بر اساس نوع مقاله، بایستی با فرمت صفحه دوم

: توضیحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد، پـائین هـر صـفحه بـا        هاپانویس
 هاي مجزا براي هر صفحه.شماره

 : منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود. فهرست منابع
اي که ابتدا نام مولف یـا مولفـان، سـال انتشـار و صـفحه      باشد، به گونه) APA( باید به شیوه داخل پرانتز مقاله  ارجاعات در متن

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

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

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

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

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

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

هاي مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، بالفاصله در میان پرانتز نوشـته  گذارينشانه
 شود. 

نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو بـه صـورت توامـان و بـا مسـوولیت اسـتاد       ه از رساله پایانمقاالت برگرفت •
 شود. راهنما منتشر می

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

 
 
 

 بازگشت به صفحه اول

mailto:danesheravan@gmail.com%D9%BE%D8%B3%D8%AA
mailto:danesheravan@gmail.com
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  ایران شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه -5-3

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

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

 توسط مدرس مذکور صادر شود.

 نرخ هر کارگاه منطبق با مصوبات انجمن روانشناسی ایران است. -ب

 .ارزیابی انجام و به سازمان مرکزي ارسال شود ،براي هر کارگاه -ج
ز زمان کلیه گواهی کارگاه ها توسط انجمن صادر می شود و فهرست اسامی شرکت کنندگان در کارگاه ها باید ظرف دو هفته ا-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

 .پستی باید به حساب انجمن روانشناسی ایران واریز نمایند
 فقط با کسب مجوز کتبی از هیات مدیره مرکزي مجاز است.استفاده از نام و لوگوي انجمن براي هرگونه فعالیت -5
 هر فعالیتی بدون درج لوگو و نام انجمن در مستندات جزء عملکرد محسوب نخواهد شد.-6
 .ماه قبل از پایان دوره تمهیدات الزم را براي انتخابات دوره بعد فراهم کند 2هر شعبه موظف است -7
 شعبه بدون داشتن حق رأي مجاز است. شرکت بازرس در جلسات شوراي اجرایی-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 -2-5-3

 کلیات -فصل اول
رتقاء علم روان شناسی و رشته هاي مربوط و توسعه کمـی و کیفـی نیروهـاي متخصـص و بهبـود      و ا به منظور گسترش، پیشبرد، :1ماده 

دایـر   نماینـدگی هـایی   و نامه شعبه هابخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه هاي مذکور، انجمن روانشناسی ایران طبق این آئین 
 .خواهد کرد

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

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

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

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

همکاري با نهادهاي اجرائی، علمی، و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگري طرح ها وبرنامه هاي مربوط به امور آموزش و پـژوهش و   -2-2
 نمایندگی،  صنعت در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن در حوزه شعبه یا 
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 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
 ات علمی (در محدوده قوانین مصوبه کشور)بروشورو نشری ،انتشار کتب -6-2
 ارسال به هیات مدیره انجمن هر سه ماه یکبار(آخر هر فصل). هاي شعب و نمایندگی ها وتهیه گزارش از فعالیت-7-2

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

. 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 
اي اداره خواهد بصورت منطقه  همجوار استان هاي آینده و در فعالیت هر شعبه قلمرو یک استان است.(در هر استان یک تشکیل می شود

 شعبه داراي یک شوراي اجرائی خواهد بود.                                                                                        شد که دستورالعمل آن بعدا توسط هیات مدیره اعالم خواهد شد)
 عضاء  عضو پیوسته باشد بنا به تقاضاي هفت نفر از ا 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   که توسط اکثریت 2تعداد اعضاء شوراي اجرائی شعبه درجه  -2-3

حداقل دو نفر از آنها باید داراي درجه دکتري باشند. اعضاء شوراي اجرائی از میان خود یـک نفـر را بـه عنـوان     شود سه نفر خواهد بود که 
ن رئیس، یک نفر را به عنوان دبیر، و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند کرد. هر دو مرحله انتخابات باید به هیئت مـدیره انجمـ  

 مدیره انجمن رسمیت خواهد یافت.گزارش شود و پس از تصویب هیئت 
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. 1هیئت مدیره انجمن شعبه درجه 
پنج نفر است که توسط اکثریت اعضاي حاضر در جلسه انتخابات  شعبه بـراي مـدت دو    1شوراي اجرائی شعبه درجه  تعداد اعضاي -4-3

اعضاي شوراي اجرائـی شـعبه از میـان خـود یـک نفـر را بـه         سال انتخاب می شوند و حداقل سه نفر آنان باید داراي درجه دکتري باشند.
نفر را به عنوان خزانه دار شعبه انتخاب می کنند. هـر دو مرحلـه انتخابـات پـس از تصـویب       عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان دبیر و یک

 هیئت مدیره انجمن رسمیت خواهد یافت.
رئیس شوراي اجرائی مسئولیت کلیه امور شعبه را در مقابل هیئت مدیره انجمن خواهد داشت و در غیاب رئیس، دبیر شـعبه عهـده    -5-3

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

 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

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

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

 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.
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ازي بـه تأییـد هیئـت    و در این مـوارد نیـ   مه انجمن با شعبه و نمایندگی استپذیرش اعضاء وابسته و دانشجویی با رعایت آیین نا :6ماده 
 مدیره انجمن نیست.

 تبصره: چون انجمن شاخه دانشجویی نیز دارد اعضاي دانشجویی هر شعبه با شاخه دانشجویی انجمن هماهنگ شوند.
فـیش  –(فرم عضویت یا تمدید عضویت  چنانچه عضو گیري یا تمدید عضویت در شعبه یا نمایندگی صورت بگیرد با ارسال مدارك-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 
 الف: مجمع عمومی                ب: شوراي اجرائی                    ج: بازرس

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

 ونمایندگی هاي داراي مجمع عمومی خواهند بود. 2و  1شعبه هاي درجه  -1-9
نـدگی  نمای مجمع عمومی عادي سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رأي کتبی نصف به عالوه یک حاضرین اعضاء شعبه یـا  -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

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

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

 م آراء معتبر است.تصمیمات با دو سو
 تبصره: دعوت براي تشکیل مجامع عمومی کتبی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطالع اعضاء برسد.

 وظائف مجمع عمومی عادي:: 10ماده 
 انتخاب اعضاء شوراي اجرائی و اعضاء علی البدل این شورا، بازرس و بازرس علی البدل. 1-10
 شی نمایندگی یا شعبه.تصویب خط م 2-10
 بررسی و تصویب پیشنهاد هاي شوراي اجرائی و بازرس.3-10

 وظائف مجمع عمومی فوق العاده: :11ماده 
 پیشنهاد عزل شوراي اجرائی و بازرس. -1-11
 پیشنهاد انحالل شعبه یا نمایندگی. -2-11

 ز تصویب هیئت مدیره انجمن رسمی خواهد شد.: تصمیمات مجمع عمومی عادي و فوق العاده نمایندگی و شعبه پس ا1تبصره 
 : 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. 2و1: مجامع عمومی شعبه درجه 3تبصره 
 اعضاء هیئت رئیسه با اعالم یا پذیرش نامزدي خود در مجمع، انتخاب می شوند. :4تبصره
: اعضاء هیئت رئیسه مجمع عمومی نباید در آن زمان عضو شوراي اجرائی باشند. همچنین کسانی کـه مـی خواهنـد در انتخابـات     5تبصره

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

 مقررات مربوط به شوراي اجرائی به شرح زیر است: :12ماده
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مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که هر دو سال یک بار بـا رأي مخفـی از میـان     2شوراي اجرائی شعبه درجه  -1-12
 اب می شوند.اعضاء پیوسته شعبه که بیش از یکسال از عضویت آنها در انجمن می گذرد انتخ

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

ز دو دوره متوالی (چهار سال متوالی) به عضویت شوراي اجرائـی انتخـاب شـود    هیچ یک از اعضاء شوراي اجرائی نمی توانند بیش ا -3-12
 مگر در مواردي که ضرورت خاص آن به تصویب هیئت مدیره انجمن برسد.

شوراي اجرائی حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأي کتبی به تعیین سمت هاي اعضاء شـورا اقـدام    -4-12
 . در مورد رئیس شوراي اجرایی، مالك داشتن سابقه عضویت بیش از دوسال در انجمن الزامی است.خواهد کرد

کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي رئیس شوراي اجرائی و خزانه دار همراه با مهر شعبه، و نامـه هـاي رسـمی بـا امضـاء       -5-12
 ظر هیئت مدیره انجمن تهیه می شوند.رئیس شوراي اجرائی معتبر است. مهر هاي شعبه با ن

 جلسه شوراي اجرائی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضر معتبر است. -6-12
کلیه مصوبات شوراي اجرائی در دفتر صورتجلسات شوراي اجرائی ثبـت و پـس از امضـاء اعضـاء در شـعبه یـا نماینـدگی مربـوط          -7-12

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

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

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

 تبصره: شوراي اجرائی پیشین تا تأیید شوراي اجرائی جدید از سوي هیئت مدیره، مسئولیت امور شعبه را بر عهده خواهد داشت.
 شرح زیر است: وظایف شوراي اجرائی شعبه به: 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
 حفظ و نگهداري اموال منقول و غیر منقول شعبه -3-13
 می شعبهتهیه گزارش سالیانه و ترازنامه مالی براي طرح در مجمع عمو -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        : 14ه ماد

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

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

 در دسترس بازرس قرار گیرد.
بازرس انجمن نظارت بر عملکرد شعبه ها را دارد در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به هیات مدیره اعالم و هیات مدیره پـس  -4-15

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

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

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

 هاي تخصصی وکمیته ها گزارش فعالیت هاي خود را هر سه ماه یکبار  هر کدام از گروه-1-16
 (آخر هر فصل)   هاي تخصصی ومسوولین کمیته هاي انجمن ارسال نمایند. به مسوولین گروه ابتدا به شعبه و بعد

 فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه
 منابع مالی نمایندگی و شعب عبارتند از:: 17ماده 

 بخشی از حق عضویت اعضاء نمایندگی یا شعبه مربوط -1-17
 مشاوره اي وکارگاهی ،شی، پژوهشیبخشی از درآمد هاي ناشی از ارائه خدمات آموز -2-17
 بخشی از هدایا و کمک هاي دریافتی -3-17

 :تمامی شعب می بایست در استان خود حسابی باز کنند با حق امضا دو نفر از اعضا شوراي اجرایی و با مهر شعبه آن اسـتان. 1تبصره 
 تائید انجمن روانشناسی ایران تهیه می شود.) و با نظر (مهر

دریافتی هاي نمایندگی ها و شعبه ها در زمینه حق عضویت مستقیماً به حساب انجمن روان شناسی ایـران واریـز مـی    : تمام 2تبصره
 شوند.
 درصد وجوه دریافتی در زمینه حق عضویت 55 ،50 ،45 ،به ترتیب 1و شعبه درجه  2شعبه درجه  ،: در مورد نمایندگی3تبصره

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

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

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

ا شعبه نزد بانک هاي ملی در حـوزه افتتـاح شـده    که به نام نمایندگی ی 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 
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ابستگی بـه گـروه هـا و احـزاب     نمایندگی یا شعبه و نیز اعضاء آنها با نام شعبه یا نمایندگی انجمن، حق فعالیت سیاسی یا و :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 
 خواهد شد و در اختیار هیئت مدیره قرار خواهد گرفت.

ن نامه پیش بینی نشـده اسـت و یـا حالـت اسـتثنایی دارد در صـالحیت        تصمیم گیري در خصوص مواردي که در این آئی :23ماده 
 هیات مدیره انجمن روان شناسی ایران است.

:در صورتی که نمایندگی ها ویا شعب راسااقدام  به جذب عضو جدید نمایند ویا در صورت تمدید عضویت اعضـاي سـابق بـا    24ماده 
 علق خواهد گرفت.به آنها ت %5ارسال مدارك مثبته امور فوق،سرانه 

هیئت مدیره انجمـن روان شناسـی   14-6-1391تبصره در جلسه مورخ16این آئین نامه در شش فصل، بیست وپنج ماده و  :25ماده 
 مورد بازنگري قرار گرفت. 95دیماه  29ایران به تصویب رسید و در جلسه مورخ 

 
 

 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 آذربایجان شرقی
شناسی و علوم روان دانشگاه تبریز، دانشکده

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

 اصفهان

 ،میدان آزادي (دروازه شیراز) ،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 
 دبیرخانه، طبقه سوم

anjomanravanshenasi2013@gmail.com 

8214232 
8225771 
8255582 

 215داخلی 

 گیالن
گیالن، رشت، گلسار، بلوار گیالن، دانشگاه 
فرهنگیان، پردیس بنت الهدي صدر گیالن 

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

 an@gmail.comipa.mazandar 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  1تر استان گلستان، بندرگز، کیلوم

 بندرگز، دانشگاه آزاد واحد بندرگز
 48731-97179کدپستی: 

Bandargaz.ipa@gmail.com 
 34368011-017 

 قم
 ،علی (ع)) دخرداد (امامزاده سی 15 بلوار قم،
 مرکز نور پیام دانشگاهمتري عمار یاسر،  55
 طبقه اول، دفتر انجمن روانشناسی ایران قم،

Qomipa@gmail.com 02537179145 

 

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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 7139 تابستاندر  اصفهانشناسی ایران شعبه گزارش عملکرد انجمن روان
 جلسه آموزشی در دانشگاه اصفهان 5برگزاري کارگاه مشاوره تحصیلی. مدرس جناب آقاي دکتر علی بیک به مدت  •
 برگزاري جلسات ماهانه انجمن روانشناسی •
 . در تابستان و دوره هاي آموزشیها برنامه ریزي کارگاه  •
 تحویل گواهی هاي کارگاه به شرکت کنندگان در کارگاه هاي قبلی •

 
 1397 تابستاندر شعبه مازندران  ایران انجمن روانشناسیگزارش عملکرد 

 شناسی کاربرديهاي نوین روانهمکاري در برگزاري اولین همایش ملی یافته •

 .شودبرگزار می 97ماه بانآ) که در ي آنتهیه مقدمات نشست علمی تخصصی طالق (دالیل و ریشه ها •
 97هاي علمی در پاییز تهیه مقدمات کارگاه •

 
 بازگشت به صفحه اول
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 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور -1-4

 

 شناسیي روانهاي خبري حرفهاخبار و گزارش -4
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 هاي پنهانکودکان در معرض خشونت -2-4

 ساناز میربهاء
سی بالینیکارشناسی ارشد روانشنا  

 

آموزند که ها میدوستی) و تقلید از آنگیري و تنها با مشاهده رفتار دیگران (مانند پرخاشگري یا انسانکودکان اغلب از طریق سرمشق
اي کودکان کند که یادگیري مشاهده) بر این مطلب تأکید می1978در نظریه یادگیري اجتماعی خود ( 1چگونه رفتار کنند. آلبرت بندورا

ر اجتماع بیشتر از الگوهایی است که داراي قدرت، صمیمیت، محبوبیت و شایستگی هستند که به نوعی توجه ما را به خود جلب د
هاي کارتونی، شخصیت یک داستان در کنند؛ البته این الگوها می توانند یک فرد حقیقی(معلم، ورزشکار و ...) یا نمادین(شخصیتمی

ات نشان داده شده است که صرفاً مشاهده یک عمل کافی است تا کودك آن را یاد گیرد و بعداً با توجه به کتاب و ...) باشند. در تحقیق
که عمل مشاهده شده بعدًا توسط کودك تقلید شود باید آن را به صورتی به پیامدهاي رفتار، آن را به کار برد یا نبرد؛ در واقع براي این

سواري، مردي شبیه هاي موجود (مثالً در عکس اسلحه، دوچرخهنمادین، بر اساس تداعی محركخاطر بسپارد و این کار طی یک فرآیند 
سال که براي یادسپاري به شدت وابسته به  5گیرد. این امر بخصوص در مورد کودکان در حدود سن کمتر از پدر، کتاب و ...) انجام می

شود و کند. بندورا در نظریه خود تفاوتی بین اکتساب و عملکرد قائل میتصاویر بینایی متکی هستند تا کالمی اهمیت بیشتري پیدا می
هایی که قبًال در گیرند اما اینکه به همان شکل رفتار کنند یا نه، بسیار به تقویتکند که کودکان اعمال مشاهده شده را یاد میبیان می

کند به این معنی که کودکان د پیاژه به مفهوم تقلید معوق اشاره می).  عالوه بر این موار1980اند وابسته است(کرین، این زمینه گرفته
هفتگی نیز در کودکان مشاهده شده است  6دهند. بر اساس تحقیقات، تقلید معوق حتی در رفتار گذشته الگویی را از خود نشان می

ماهه  18تا  12همراه با باال رفتن سن کودك رشد کرده به صورتی که کودکان  )؛ این عمل2007به نقل از برك،  1994(ملتزوف و مور، 
توانند رفتار تقلیدي خود را با هدف الگو از انجام آن رفتار هماهنگ ماهه حتی می 14کنند و کودکان به صورت ماهرانه از آن استفاده می
ها و سخنان پیرامون آن نشان دهنده اهمیت پرداختن به یافته) این 2007 به نقل از برك، 2003کنند. (گرگلی، بکرینگ و کرالی، 

چه که در گیرند. هر آنهاي اولیه زندگی در معرض آن قرار میهایی است که کودکان به صورت تصویري یا کالمی، حتی در ماهمحرك
دهد. ز جمله امور اخالقی تحت تأثیر قرار میها اها را در همه زمینهکنیم، یادگیري آنجایگاه یک فرد مورد پذیرش به کودکان عرضه می

ها در معرض تصاویري ها را به دور از خشونت نگه داریم، قرار دادن آنمان مفهوم صلح را بیاموزیم و آنکه سعی داریم به کودکانزمانی
وق کودکان محسوب می شود. توجهی به حقانگاري و بیسوار بر دوچرخه اسلحه حمل می کند، سهل "2پدر نماد"این چنین که فردي 

هاي خشن، خطرات اینترنت و حضور کودکان و نوجوانان در هاي کامپیوتري و فیلمهاي زیادي در مورد بازيشاید این روزها صحبت
آمیزي که هر روز شود که هنوز هم نیاز به توجه بیشتري دارد، اما صحبت درباره بسترهاي خشونتهاي اجتماعی شنیده میشبکه
هاي ها و نقاشیهاي کالمی بزرگساالن در کوچه و خیابان، پیاده یا در حال رانندگی، عکسکنند مانند خشونتمان را احاطه میانکودک

ها و هزاران هزار تصویر نامطلوب هاي زننده کنار خیابانها و آلودگیجنگ و تانک و خون بر در و دیوارهاي شهر، اجساد حیوانات، زباله
طور که فراهم کردن خوراك و پوشاك سالم و مناسب شود. همانها هستیم، کمتر شنیده میزرگساالن مسئول ایجاد آندیگري که ما ب

 تر.ها حقی است به مراتب مهمها است، خوراك ذهن مناسب براي آنبراي جسم کودکان حق آن

 منابع
، 1392رجم: سیدمحمدي، یحیی، چاپ بیست و چهارم، ، متي زندگی]شناسی رشد [رشد (تحول) در گسترهروان) 2007برك، لورا (

 ویراست چهارم، تهران: ارسباران.

، تهران: 1391رضا، چاپ پنجم، رضا و رجایی، علینژاد، غالم، ترجمه: خويهاي رشد: مفاهیم و کاربردهانظریه). 1980کرین، ویلیام سی. (
 رشد.

Bandura, A. (1978). Social learning theory of aggression. Journal of communication, 28(3), 12-29. 
                   

Bandura ۱ 
Father figure  ۲ 
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 فلورتایم چیست؟ -1-5

 
 فرزانه فردوسی

که خود  فلور تایم یک درمان مبتنی بر رابطه براي کودکان مبتال به اوتیسم است. این مداخله به این خاطر فلورتایم نامیده می شود
کودك درسطح خود ارتباط برقرار می کنند. فلور تایم جایگزین تحلیل رفتاري  والدین در این درمان با کودك خود بازي می کنند و با

کاربردي می شود وگاهی اوقات درترکیب با درمان هاي تحلیل رفتار کاربردي استفاده می شود. هدف این درمان  براي بزرگساالن این 
ودك را درسطح رشدي خود بینند و بر نقاط قوت او خود را گسترش دهند وک "حلقه هاي ارتباطی"است که به کودکان کمک کنند تا 

هاي هرکودك کنند. در بازيبرد، درگیر میهایی که هرکودك از آنها لذت میتأکید کنند. درمانگران و والدین کودکان را ازطریق فعالیت
ود دارد. هدف این درمان این است کنند. شش مرحله مهم کلیدي دراین درمان وجوارد می شوند و هرکودکی را با رهبري خود درمان می

که به کودك کمک کند به این شش مرحله مهم کلیدي برسد که شامل رشد هیجانی و عقالنی؛ خود نظم بخشی و عالقه به جهان، 
 هاي هیجانی و تفکر هیجانی است. صمیمیت، تعامل درروابط، ارتباط دوطرفه، ارتباط پچیده، ایده

 "چرخه هاي باز وبسته ارتباط"تر هدایت کنند. این فرایند،وزند چگونه فرزندان خود را به تعامالت پیچیدهآمدرمانگران به والدین می   
کند و هاي گفتاري، حرکتی یا شناختی کار نمیشود که در رویکرد فلورتایم جزیی ضروري است. فلورتایم به تنهایی در مهارتنامیده می
 دهد. هیجانی کودك هدف قرار میها را از طریق تمرکز بر رشد این حوزه

 فلورتایم چگونه کار می کند؟
تواند در خانه یا محل دیگري اجرا شود. طیف جلسات درمانی از یک تا دو ساعت در روز است فلورتایم درمحیط آرام اتفاق می افتد و می

هاي کودك گر در فعالیت، والدین یا مداخلهو شامل آموزش براي والدین و مراقبان و همچنین تعامل با کودك است. در طول یک جلسه
تر درگیر    پردازد. سپس والدین یا ارایه دهنده مداخله، کودك را در تعامالت فزاینده پیچیدهدرگیر شده و به دنبال هدایت کودك می

یده باشند. جلسات درمان بر  کنند. فلورتایم در پیش از سن دبستان براي افرادي کاربرد دارد که معموالً به سطحی از پختگی رسمی
کند. والدین و درمانگران به کودك اي براي توجه مشترك، مشارکت و حل مسئله را بنا میهاي رفت و برگشتی تأکید دارند و پایهبازي

ی گرینسپن، و کنند که تمرکز خود را براي افزایش تعامالت و استفاده از تفکر خالق و منطقی حفظ کند. فلورتایم توسط استانلکمک می
هاي فردي است. دکتر گرینسپن این مدل را براي درمان کودکان با تأخیرات سرنا ویدر مطرح شد که مبتنی بر رابطه رشدي و تفاوت

 توسعه داد.1980متنوع رشدي در دهه 
 خدمات درمانی فلورتایم 

 بینند که شامل:هاي خاص میمتخصصان مختلفی در فلورتایم آموزش
 کودك روانشناسان -
 معلمان آموزش وپرورش استثنایی -
 گفتاردرمانگران -
 کاردرمانگران هستند.-

 ها یاد بگیرند.هاي آموزشی، کتاب و سایتهاي فلورتایم را از طریق کارگاهتوانند تکنیکوالدین و مراقبان همچنین می
 شواهدي از فلورتایم 

کودك مبتال به طیف اوتیسم را تحت درمان قرار دادند. آنها به مدت سه سال ، دکتر گرینسپن و دکتر ویدر، جویی، یک 2003در مطالعه 
 کرد و به طور مداوم بهبود یافت.فلور تایم را با پدر جویی کار کردند. درآن زمان، جویی شش جلسه در هفته این درمان را دریافت می

 تازه ھای علم روانشناسی -۵
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مبتال به اوتیسم اثربخش است. دو پژوهش دیگر هم در سال ، یک مطالعه آزمایشی نشان داد این درمان براي کودکان 2007در سال    
طور قابل توجهی براي بهبود رشد هیجانی وکاهش عالیم اصلی اوتیسم در تایلند و دیگري درکانادا انجام شدند و از فلورتایم به 2011

 پشتیبانی کردند.
orghttp://www.autismspeaks.   

 
 
 
 

 ها و تهدیدهاي اجتماعی نوپدید)پنجمین کنگره روانشناسی اجتماعی (فرصت -1-6
 محورهاي همایش:

 هاي آسیب با مواجهه در ها دستگاه و نهادها انتظامی و امنیتی عملکرد شناسی آسیب •
  مجازي فضاي بر تاکید با نوپدید، اجتماعی

 امنیت روانی، امنیت اخالقی، (امنیت نوپدید اجتماعی هاي آسیب امنیتیِ پیامدهاي •
 )اجتماعی

 نوپدید اجتماعی هاي آسیب شناسی جرم و حقوقی روانی/اجتماعی/خانوادگی/ پیامدهاي •
 نوین هاي آوري فن هاي وتهدید ها فرصت با مواجه در ها دستگاه و نهادها عملکرد •

  ارتباطی
 جهان و ایران در نوپدید اجتماعی هاي آسیب انواع تبیین و بندي طبقه شیوع، •
 نوپدید اجتماعی هاي آسیب از پیشگیري و کاهش رویکردهاي انواع •

 نوپدید اجتماعی هاي فرصت انواع کارگیري به و تبیین شناسایی، •

 تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده هاي همایش سالن طباطبایی عالمه دانشگاه، 1397ماه  دي 5 برگزاري:و محل تاریخ 
 /http://iranspc.ir وب سایت کنگره:

 
 المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیتدومین کنفرانس بین -2-6

 اهداف، مبانی، بازشناسی و روان و رفتار مطالعه به که است دانشی تربیتی روانشناسی و علوم
 دست تربیت و روان در منسجم نظام یک ترسیم به بتواند تا پردازدمی آن هاي روش و اصول

را فراهم سازد و بدین منظور از  هاانسان مصالح و منافع نحو بهترین به که نظامی ؛ یابد
 . بردمی بهره نیز...  و مدیریت ، اقتصاد ، شناسی جامعه  هايیافته

امید است با حمایت محققان و صاحب نظران عزیز این مرز و بوم بتوان گامهاي استواري در 
هت ارتقاي سطح فرهنگ عمومی جامعه در حوزه هاي روانشناسی و علوم تربیتی برداشت ، و ج

 .همچنین بهبودي در تعلیم و تربیت ایجاد نمود
با هدف بررسی متدهاي بومی و  "روانشناسی ، مشاوره ، تعلیم و تربیت  "کنفرانس بین المللی 

 گردید.برگزار خواهد  1397ذر ماه سال بین المللی و تببین راهکارهاي کارساز و عمیق ، در آ
 1397آذر ماه  1 تاریخ برگزاري:

 http://icpce.ir/fa/index.phpکنفرانس:  وب سایت
 بازگشت به صفحه اول

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش هاي  -6
 
 
 
 

http://www.autismspeaks.org/
http://www.autismspeaks.org/
http://iranspc.ir/
http://icpce.ir/fa/index.php
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 31stWorld Psychiatrists and Psychologists Meet 

June 24-25, 2019 Ho Chi Minh City, Vietnam 
Theme: Scientific gathering to unwind advanced innovations in Psychiatry and Psychology 
  
 International Conference & Expo on Clinical Psychology 

October 18-20, 2018  
Hyatt Place Amsterdam Airport, Amsterdam, Netherlands 
Theme: Clutching the Characteristic in Clinical Psychology and Mental Health 
 
 
 European Autism Congress 

March 14 & 15, 2019 | Zagreb, Croatia 
Theme: Understanding Autistic Mind & Raise Autism Awareness 
 
 0th World Summit on Positive Psychology, Mindfulness, Psychotherapy and Philosophy 

March 18-19, 2019 Chicago, Illinois, USA  
Theme: `Psychological and Philosophical pursuit of Happiness and Wellbeing` 
 
 

 بازگشت به صفحه اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بین المللی تیشناخروانهاي همایش -7
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 صیالت دانشگاهی در ایرانآغاز سال تحصیلی و نگاهی بر وضعیت تح -1-8
 

؛ دانشجویانی که با امید و آرزوهاي استو دوباره دانشگاه هاي کشور، میزبان میلیون ها دانشجوي جوان  شدهسال تحصیلی جدید آغاز 
 فراوان وارد دانشگاه می شوند، اما از آینده مبهم و آشفته اي که در انتظار آنهاست، اطالعی ندارند. 

سال تحصیلی جدید مروري بر وضعیت گذشته تا حال دانشگاه هاي ایرانی خالی از لطف نیست؛ دانشگاه هایی که در  همزمان با آغاز   
یک بازه زمانی کوتاه آمارشان از نظر کمی به شدت افزایش یافت و کار به جایی رسید که تعداد دانشگاه هاي ایرانی از کشوري مثل چین 

  .نیز بیشتر شد
ه حتی دامان دانشگاه هاي معتبر ایرانی را که در نظام هاي رتبه بندي جهانی همواره پیشتاز و در عمل به رسالت شرایطی اسفناك ک   

هاي اصلی یک دانشگاه تا حدودي موفق بودند، نیز گرفت و این دانشگاه ها نیز هم اکنون اسیر سیاست هاي غالب، مسیر آشفته اي را می 
 .پیمایند

در بسیاري موارد از زیرساخت هاي حداقلی آموزش نیز بی  که البتهر دانشگاه و مرکز علمی در کشور افتتاح شد در سه دهه اخیر، آنقد   
 .بهره هستند، نام بزرگ دانشگاه را با خود یدك می کشند و شماره حسابشان براي دریافت شهریه از جوانان این کشور فعال است

تحصیل در دانشگاه که خیلی زود به یک ارزش تبدیل شد، ساخت دانشگاه هایی مثل  افزایش جمعیت جوان کشور و موج تقاضا براي   
ر آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی کاربردي و... را به اصلی ترین برنامه مسئوالن ارشد کشور تبدیل و انبوه بسیاري از جمعیت جوان کشو

نداردهاي علمی نداشتند و فرصت یک تحرك بزرگ اقتصادي و اجتماعی در را راهی دانشگاه کرد؛ دانشگاه هایی که در بیشتر موارد استا
  .کشور را فداي منافع برخی جریان هاي خاص کردند

در این میان، دانشگاه هاي معتبر و سراسري نیز با احساس نیازي که به منابع مالی بیشتر داشتند، تحت تأثیر بازار اقتصادي خوبی که    
بازار موجود کردند و با راه اندازي فضاهایی مثل پردیس و دوره هاي شبانه، زمینه را براي جذب دانشجویانی که ایجاد شد، خود را وارد 

 .کیفیت علمی پایین تري داشتند، باز کردند و به این شیوه گام در مسیري گذاشتند که علم و دانش را فداي پول و سرمایه می کند
و هم اکنون  بوده پنج برابر کشورهاي پیشرفته جهان  در حال حاضرتعداد دانشگاه هاي ایران   ،96بر اساس گزارش تابناك در شهریور    

 310دانشگاه، حتی از چین و هند نیز دانشگاه هاي بیشتري دارد و تنها ایاالت متحده آمریکا، آن هم با  2640ایران با چیزي حدود 
 .میلیون جمعیت را باالتر از خود می بیند

گونه مراکز و واحدهاي دانشگاهی که از آنها به عنوان کارخانه تولید مدرك یاد می شود، در کشور ما بسیار مشهود است. رشد قارچ    
ها کمکی به حل ها نشان داده افزایش تعداد دانشگاههمه اینها در حالی است که آمار باالي بیکاري در بین فارغ التحصیالن طی این سال

 !ده استمعضل اشتغال در کشور نکر
 طی عالی آموزش مراکز رویه بی گسترش که است موضوع این دهنده نشان کشور در موجود شجویاندان هاودانشگاه آمار از کلی بررسی   

 جدیدي معضالت ایجاد موجب خود بلکه است نکرده اشتغال بخصوص جامعه معضالت حل و علمی رشد به کمکی تنها نه اخیر هايسال
فارغ التحصیالن بیکار، باال رفتن سطح توقعات فارغ التحصیالن،  تعداد افزایش آموزش، کیفیت افت خالی، صندلی هپدید دهی شکل نظیر

 .است شده قبیل این از اتالف مبلغ هنگفتی از بودجه کشور و معضالتی
ه در کشور وجود دارد که از این دانشگا 2569بنا به آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی وزارت علوم در ایران    

واحد  953مرکز پیام نور،   466مرکز فنی حرفه اي،  170موسسه غیرانتفاعی،   309واحد سهم دانشگاه آزاد بوده،  530 تعداد میان
 استان کشور ثبت شده است. 31 در دانشگاه دولتی( وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) 141علمی کاربردي و 

 
 
 

 مناسبت فصل -8
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 96 – 95آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی در سال تحصیلی  تعداد موسسات
 تعداد نوع وابستگی

 141 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 466 دانشگاه پیام نور

 953 دانشگاه علمی و کاربردي
 309 موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی

 530 دانشگاه آزاد اسالمی
 170 ايدانشگاه فنی و حرفه

 
هاي کشور مشغول تحصیل هستند که از این تعداد دانشجو در دانشگاه 420هزار و  794میلیون و  3بر اساس آمار موسسه فوق، تعداد    

دانشجو مرد هستند و همچنین از کل جمعیت دانشجویی کشور،  151هزار و  71میلیون و  2نفر زن و  269هزار و  723یک میلیون و 
دانشجو در موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر  325هزار و  339 دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی، 70هزار و  550میلیون و  1تعداد 

نفر  886هزار و  546 کاربردي، –دانشجو در دانشگاه علمی  798هزار و  473اي، حرفهدانشجو در دانشگاه فنی 305هزار و  197انتفاعی، 
 دانشجو در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مشغول تحصیل هستند. 36و هزار  687در دانشگاه پیام نور و 

 
 96 – 95تعداد دانشجویان به تفکیک نوع وابستگی و جنسیت در سال تحصیلی 

 جمع مرد زن  نوع وابستگی
 687036 329781 357255 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 546886 193865 353021 دانشگاه پیام نور
 473798 320065 153733 امع علمی کاربرديدانشگاه ج

 197305 136887 60418 ايدانشگاه فنی و حرفه
 339325 177800 161525 غیرانتفاعی-موسسات آموزش عالی غیردولتی

 1550070 912753 637317 دانشگاه آزاد اسالمی
 3794420 2071151 1723269 جمع کل

 
چهارمحال بختیاري و  ایالم، هاي کردستان،استان ،علوم وزارت عالی آموزش ریزي برنامه و پژوهش موسسه بر اساس گزارش اعالم شده   

 . دارند را دانشگاهی واحد و مراکز تعداد فارس و خراسان رضوي بیشترین هایی نظیر تهران، آذربایجان شرقی،زنجان کمترین و استان
ها سال به سال کشور در حالی صورت گرفته است که تعداد متقاضیان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در رشد قارچ گونه دانشگاه   

 کند.کاهش پیدا می
) در دو سال III( اسالم جهان علوم استنادي پایگاه مؤسس آمار اساس بر  که است حالی در ها در ایراناین تعداد دانشجو و دانشگاه   

آمریکا، مالزي و هند، کره جنوبی، آلمان، عربستان، فرانسه، د از کشورهاي چین،دانشجوي اعزامی بع 600هزار و  51گذشته، ایران با 
ن بی دانشجویان جذب کشور اولین عنوان به آمریکا و هاي خارج قرار گرفته استکشور اول اعزام کننده دانشجو به دانشگاه 10ویتنام جزو 

 المللی قرار دارد. 
یعنی در دولت نهم و دهم بدون آینده پژوهی  92هاي کشور در سال هاي قبل از رویه دانشگاهبه گزارش ایسنا، اگر چه رشد کمی و بی   

 با علوم وزارت به وابسته عالی آموزش موسسات و دانشگاهی مراکز تعداد که ايگونه به گرفت، صورت هاي الزمدقیق و تامین زیرساخت
مرکز در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت و همچنین تعداد  504به دو هزار و  1384مرکز در سال  1300 از برابري دو رشد
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 و هاآسیب رسید، اما 92هزار با افزایش بیش از دو برابري به بیش از چهار میلیون و نیم در سال  400 و میلیون دو دانشجویان کشور از
باگذشت چندین سال گریبان گیر  و امروزه کشور شآموز علم عرصه در تدبیرانهبی و ناگهانیعجوالنه، تصمیمات این از ناشی تبعات

 جامعه شده است.
هاي ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و این مراکز بعد از گذشت چند دهه ها و هزینهدر واقع بسیاري از ظرفیت   

 یک از بطوریکه در حال حاضر نیز تبدیل شده است،نه تنها کمکی به رفع معضالت جامعه نکرده است بلکه خود به معضل اصلی در کشور 
 بودجه سالیانه دانشجو، از خالی هايصندلی دیگر سوي از و مار بیکاري در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی هستیم آ افزایش شاهد سو

 . بلعند می را کشور سرمایه از هنگفتی
علم، بین دانشگاه و صنعت نیز فاصله اي بزرگ ایجاد کرده است و هم مرکز بیش از حد بر درآمدزایی و کاهش قابل توجه کیفیت ت   

 . اکنون جمع زیادي از دانش آموختگان دانشگاهی حتی اگر بازار کاري براي فعالیت باشد، توان فعالیت خوب و مفید را ندارند
یتی، داشتن انتظارهاي بزرگ از این وضعیتی که کارایی دانشگاه را در حل معضالت کوچک جامعه از بین برده و در چنین وضع   

مجموعه مهم کشوري را به رویا تبدیل کرده و از آن سو به شکلی کنترل ناشدنی فساد علمی و اقدام هایی نظیر پایان نامه و مقاله فروشی 
 .را در کشور گسترش داده است

ت و هم اکنون دانشگاه حتی از رسالت هاي این همه بحرانی که سیاست هاي کالن چند دهه گذشته بر سر دانشگاه آورد نیس   
دانشگاهی که در گذشته نه چندان دور پیشاهنگ جریان هاي  .اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود نیز تا حدود زیادي فاصله گرفته است

ضوعات سیاسی، اعتراضی و مطالبات بر حق مردمی بود، اکنون و تحت تأثیر چالش هایی که به آن گرفتار است، دیگر خود را وارد مو
 .اجتماعی و فرهنگی روز نمی کند و هنر بزرگ مسئوالن دانشگاهی حل و فصل مشکالت داخلی آنهاست

اکنون می توان مراکز دانشگاهی نوساز و تازه تأسیس را در هر کوچه و پس کوچه یافت و شرایط خنده داري را که این مراکز از نظر    
دانشگاه هایی که رشته محل هایی که براي تدریس انتخاب می کنند، بیش از آنکه دغدغه کالن زیرساختی دارند، دید و بر آن گریست؛ 

 .ملی باشد، مطابق با خواست و سلیقه جامعه و تقاضا طراحی می شود
حرکت این بنابراین، انتظار بهبود اوضاع از دانشگاه هاي کشور تنها در شرایطی محقق خواهد شد که وضعیت کنونی تغییر کند و ضمن    

 .مجموعه ها در یک مسیر منطقی و مدل جهانی، سیاست هاي منفعت طلبانه نیز جاي خود را به سیاست هاي دانش محورانه بدهد
مادامی که این انتظار تحقق نیابد و برنامه هاي کالن متولیان آموزش و پژوهش کشور منطبق با نیازهاي حقیقی جامعه نباشد، ترسیم    

 .نده یک امر محال و ناممکن استافقی روشن از آی
 استفاده شده است.  1397و گزارش ایسنا در خرداد  1396در تهیه این گزارش از آمار و اطالعات گزارش تابناك در شهریور    
 
 
 

 بازگشت به صفحه اول

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1395شناسی ایران: پاییز نسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا  
 

23 
 

 1397پاییز شناسی ایران: نچهل و چهارمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا
 

 
 
 

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

 
 

 علوم تربیتی و روانشناسینیا دانش آموخته دکتري روانشناسی از دانشکده بهرام پیمان دکترنامه پایان چکیده -1-9
 انشگاه شهید چمران اهواز د

   خبر 
بر آموزش  یمبتن کیالکتید یرفتاردرمان یاثربخشمقایسه "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایاننیا بهرام پیماندکتر 

 یزندگ تیفیو ک ینیبال يهاو تعهد همراه درمان شفقت محور بر نشانه رشیدرمان پذماتریکس ها به خانواده با مهارت
 .رساند اتمام را به "يمرز تیعالئم اختالل شخص ينوجوانان دارا

(اساتید مشاور) پرفسور مهناز مهرابی زاده هنرمند و پرفسور مجید محمود علیلو اهنما)، تاد ر(اسدکتر نجمه حمید  توسط ایشان نامهپایان
  .است شده هدایت

 چکیده

و تعهد  رشیدرمان پذماتریکس ها به خانواده با بر آموزش مهارت یمبتن کیالکتید یتاردرمانرف یاثربخش سهیپژوهش حاضر جهت مقا
انجام گردید. این مطالعه از  يمرز تیعالئم اختالل شخص ينوجوانان دارا یزندگ تیفیو ک ینیبال يهاهمراه درمان شفقت محور بر نشانه

نفر از  45 ياچندمرحله یپژوهش با استفاده از روش تصادف نیترل بود. در اآزمون با گروه کنو پس آزمونشینوع آزمایشی با طرح پ
نفر  15و گروه کنترل ( یشیدر دو گروه آزما یطور تصادفسال (مقطع متوسطه دوم) شهر اهواز انتخاب و به 15-17دانش آموزان دختر 

دوره  کیبر آموزش مهارت ها به خانواده  یمبتن کیلکتاید یرفتاردرمان یشیعضو گروه آزما وزاندر هر گروه) قرار گرفتند. دانش آم
 افتیساعت) در2جلسه، به مدت  کیجلسه (هر دو هفته  8ها آن نیساعت) و والد 1جلسه، به مدت  کی(هر هفته  ياجلسه 16مداخله 

 کی(هر هفته  ياجلسه 16دوره مداخله  کیدرمان شفقت محور  مراهو تعهد ه رشیدانش آموزان عضو گروه درمان پذ نیکردند. همچن
هر سه گروه قبل از شروع  يهایدر انتظار مداخله قرار گرفتند. آزمودن زیگروه کنترل ن يکردند و اعضا افتیساعت) در 1جلسه، به مدت 

و  کیشخصیت مرزي کودکان کر يهایژگیو اسیمق)، به يریگیپ يدوره (در مرحله انیدوره، و دو ماه پس از پا انیمداخله، در پا
پاسخ دادند.  نزیکام یزندگ تیفیو گلن و شاخص ک یکلونسک پرسشنامه رفتارخودجرحی ،بارت يتکانشگر يهاپرسشنامه ،همکاران

در  کردیها نشان داد که هردو روحاصل از تحلیل داده جیقرار گرفت. نتا یموردبررس يریچند متغ انسیکووار لیها با استفاده از تحلداده
با گروه کنترل موثر است.  سهیدر مقا یشیآزما يدانش آموزان گروه ها یزندگ تیفیک يو ارتقا يمرز تیشخصکاهش عالئم اختالل 

 یرفتاردرمان اخلهموثرتر از مد تیو تعهد همراه درمان شفقت محور در کاهش مشکالت هو رشیدرمان پذماتریکس  نیعالوه بر ا
شده است حفظ یشیآزما يهاجلسات در گروه انیماه پس از پا 2 یدرمان جینتابر آموزش مهارت ها به خانواده بود و  یمبتن کیالکتید
)01/0< p .(ئمعال يدانش آموزان دارا یزندگ تیفیک يو ارتقا ینیبال يهادر کاهش نشانه توانندیمذکور م کردیهر دو رو در نهایت 

 .رندیمورد استفاده قرار گ یخودجرح يو رفتارها يمرز تیاختالل شخص

 مرزي ،شفقتو تعهد،  رشیپذماتریکس،  ک،یالکتید کلیدي: واژگان
 بازگشت به صفحه اول

 

 نامه دکتريچکیده پایان -9
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 دانش آموز و اختالل یادگیري: راهنماي آموزگاران -1-10

 محمد جباري، فهیمه واحدي. یحیی دوست محمدي 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 شده است و شامل مجموعه متنوعی از مطالب است. در فصل اول انواع اختالل 

ائه شده است.  فصل یادگیري توضیح داده شده است. در فصل دوم طرح ریزي آموزش ویژه ار
سوم که مهمترین فصل کتاب است شامل انواع راهکارهاي کمکی در کالس به این گروه از 
دانش آموزان است: تقویت مهارت هاي روانخوانی، دیکته نویسی، محاسبه و ریاضی، دقت و 

ه هاي تشخیص و ارجاع این گروه از روانشناختی. فصل چهارم فرم ها و شیو –توجه، مهارت هاي حرکتی و سایر فرایندهاي تحصیلی 
ها به مراکز درمانی آورده شده است. فصل پایانی هم به تعدادي از رایج ترین سواالت مطرح شده از سوي آموزگاران پاسخ داده شده بچه

  است.
 ید است. یادآوري: محتواي کتاب براي درمانگرانی که با دانش آموزان داراي اختالل یادگیري کار می کنند بسیار مف

 
 2-10- مقدمه اي بر مشاوره وجودي

  تالیف: مارتین آدامز

ولدبیگی پیمان خواه، حجت محسن سید دکتر :ترجمه  

نوروزي مهدي محمد دکتر :ویرایش  

)1397 تیرماه( ارجمند انتشارات :ناشر  

 
 معرفی کتاب

 و تعهد مختصر از مشاوره وجودي است. نوشتار اندیشمندانه و روشن اي مقدمه کتاب این
. به رشته تحریر درآمده است برانگیز مارتین آدامز با بینشی عمیق درباره روابط مراجع و مشاور
اینکه به تشریح پدیده هاي  کتاب مشتمل بر هفت فصل است که در آنها نویسنده عالوه بر

 انسان رونمایی  "مادي، شخصی، اجتماعی و معنوي" پردازد همزمان از چهار بعدمی وجودي
کند. همانطور که خود نویسنده هم در مقدمه کتاب اشاره کرده، نوشتن یک کتاب کوچک و یم

جمع وجور سخت تر از نگارش کتابی قطور است و به همین دلیل به جرأت می توان گفت که 
ت. از کنار قلم وجودي خط به خط این کتاب سرشار از مطالبی است که باید آنها را چشید، مزه مزه کرد و به راحتی از کنارشان نگذش

 هاي جدیدتابکمعرفی -10
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سر کتاب می توان آن را حس کرد) که بگذریم، واژه نامه و نکاتی در مورد برخی از متفکران وجودي که در پایان  (در سرتا مارتین آدامز
ي کرده و آمده، بسیار ارزشمند و کلیدي است. نگارش این دو بخش، کتاب مذکور را به معناي واقعی تبدیل به مقدمه اي بر مشاوره وجود

هر خواننده اي که پیش از این هیچ سررشته اي در این زمینه نداشته باشد با مطالعه این کتاب می تواند به دنیاي روانشناسی و حتی 
 کمی به فلسفه وجودي ورود کند. 

 
  منشور معنا درمانی -3-10

 ماریا مارشال نویسنده:
 رحیم رابط مترجم:

 رشد  انتشارات:
 1396زمستان  سال چاپ:

   
    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 «ظاهرش، معموال 

موخته آکه دانش -در این کتاب نیز دکتر ماریا مارشال » شود.رسمی اعالم و منتشر می
اصول اساسی نظریه  -شود معنادرمانی است و با یک واسطه شاگرد فرانکل محسوب می

معنادرمانی را به نحوي منظم و روشمند تدوین کرده و دستورالعمل معنادرمانی براي 
درمانگران را ارائه داده است. در واقع، این کتاب حکم دستنامه را براي بالینگرانی دارد که به 

اي است براي مند و به دنبال منبعی کاربردي هستند، و به تعبیر اروین یالوم نامه سرگشادهري، به ویژه معنادرمانی، عالقهحوزه وجودنگ
شود و این 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 میعمده کتاب را نیز دربرمی در بخش دوم، که قسمت
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. عملی و موردي براي فهم بیشتر و درك و یادگیري بهتر آن تکنیکهاي هاي معنادرمانی آمده مثالکه 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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 براي آغازگران گاهی ذهن آ -4-10
 نویسنده: جان کابات زین 

 مترجمان: غزال گلشنی،پیمان رحیمی نژاد
 انتشارات: روانشناسی و هنر

 
    معرفی کتاب

هاي فکر تان را با شیوهکند تا بیاموزید چگونه رابطهدعوت می "ذهن آگاهی براي آغازگران "
در اینجا، معلم، دانشمند و درمانگر  کردن، احساس کردن، عشق، کار و بازي، متحول سازید.

کند که بالینی که فواید ذهن آگاهی را با روند طب غربی نشان داده است، کتابی را عرضه می
 :شما به سه طریق می توانید از آن بهره مند شوید

به عنوان مجموعه اي از مراقبه ها و تمرینات براي کاویدن بی نقشه و بدون مقاومت؛ به عنوان 
ه اي روشنگر و جذاب از آغاز تا پایان و به عنوان بازگشایی درس روزانه کتاب پایه در مطالع

 .تمرین ذهن آگاهی
مراقبه کنندگان آغازگر و یا با تجربه، به طرز مشابهی در این صفحات به چکیده ارزشمندي از 

 :ته است، پی خواهند بردهاي کلیدي که جان کابات زین در کار با شاگردانش مفید دانستمرینات مهم و نگرش
 چرا قلب آگاهی با ذهن آگاهی حقیقی هم معنی است؟ •
 ارزش رجوع دوباره و دوباره به بدن و حس هایمان •
 چطور افکار زمانی که به وسیله آگاهی لمس شوند، آزاد و رها می شوند؟ •
  حرکتی فراتر از داستان هایمان بسوي تجارب مستقیم •
 مسبب رنج هستند عوامل ذهنی اساسی که •
 چگونه ذهن آگاهی شفا می بخشد؟ •
  مسلط شدن بر وجود خویشتن •
 
 
 

 بازگشت به صفحه اول
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  روانشناسی و مشاوره تخصصی هاي کارگاه در حضور درباره مهم نکاتی -1-11

 رضاقاسمی جوبنه
 مران اهوازدانشجوي دکتري مشاوره دانشگاه شهیدچ

rghasemi.jobaneh@yahoo.com 
 

 باشد، دشوار کاري کارگاه همه این بین از انتخاب شاید. شوند می برگزار متنوعی در حوزه روان شناسی و مشاوره هاي کارگاه روزها این
 .  شدبا کننده کمک ها دوره بهترین انتخاب در تواند می که شود می ذکر ادامه در مهمی نکات ارتباط همین در
 کتاب اول سال در که باشد این گزینه بهترین شاید است، مرتبط غیر شما کارشناسی رشته و هستید ارشد دانشجوي کارشناسی اگر -1

 هست منطقی زمانی کارگاه در حضور. باشید داشته فعال حضور اساتید درس هاي کالس در و کنید مطالعه خوبی به را روانشناسی هاي
 اطالعات به که کنید می احساس سپس و باشید، کرده مطالعه را مشاوره و روانشناسی رشته مهم و اولیه مفاهیم و ها کتاب اول شما که

 بعد و روانشناسی مفاهیم و ها کتاب خواندن اول مرحله در پس. دارید نیاز هم باشد معتبر اساتید بالینی تجربه اساس بر که تر کاربردي
 . باشد منطقی و مفید تواند می ها کارگاه در حضور آن از بعد و شگاهدان در اساتید کالس در فعال حضو

 مند عالقه آن به روانشناسی در که اي حوزه و کنید کار نامه پایان خواهید می که اي حوزه بین منطقی ارتباط یک کنید سعی -2
 بهتر هستید، اعتیاد حوزه در مشاوره حوزه به ندم عالقه اگر. کنید برقرار بروید، دارید دوست که هایی کارگاه و کنید کار که هستید
 می طوري این. بگذرانید را اعتیاد با مرتبط تخصصی ها کارگاه و دهید انجام پژوهشی کار حوزه همین در هم نامه پایان در که هست
 مند عالقه که اي حوزه در کافی تجربه و شناخت و کنید استفاده احسن نحو به ارشد کارشناسی تحصیلی دوره کوتاه فرصت از توانید

 از باید. شود تلف شما وقت و انرژي که شود می باعث میکنید کار پراکنده صورت به وقتی صورت این غیر در. آورید می دست به هستید
 امروز ايدنی در. کنید کار آن در روزي میخواهید که اي حوزه در شدن قوي براي کرد استفاده احسن نحو به کارورزي و نامه پایان فرصت

 . باشند هم با مرتبط اي حرفه کار و کارورزي الزم است پژوهش، زند، می را اول حرف تخصص که
 تنوع میشوند برگزار که هایی کارگاه دارید، حضور آن به نزدیک یا تهران مثل بزرگ شهرهاي در اگر. کنید دقت کارگاه انتخاب در -3

 توسط که هایی کارگاه معموال. کنید انتخاب را بهترین و باشید داشته انتخاب حق وانیدت می راحتی به همین براي دارند باالیی بسیار
 جامع صورت به که هایی کارگاه. هستند تر صرفه به دانشجویان براي و دارند کمتري هزینه شود می برگزار دولتی مراکز یا ها دانشگاه

 درمانی طرحواره مثال ساعت 8 عرض در شود می چطور واقعا. هستند بهتر روزه یک هاي کارگاه از حتما شوند می برگزار ساعته 50 مثال
 . کنید دقت موارد این به کارگاه انتخاب در حتما داد؟ آموزش را
 دکتري و ارشد دانشجویان توسط متنوعی هاي کارگاه و ها دوره دارند، قوي تکمیلی تحصیالت که بزرگ هاي دانشگاه در معموال -4

تحصیالت  دانشجویان. باشد مفید خیلی تواند می است، همراه هم کمی هاي هزینه با معموال که ها دوره این در ضورح شود، می برگزار
 حتی همین براي. دارند خود دانش انتقال براي فراوانی انگیزه هستند روز به نیز علمی لحاظ به و هستند نام جویاي و جوان تکمیلی چون

 تحصیل محل دانشگاه در دکتري و ارشد دانشجویان توسط که مشاوره و روانشناسی هاي دوره در حضور از شده که هم کنجکاوي براي
 . نکنید دریغ است، همراه هم دانشجویی هاي هزینه با و شود می برگزار شما

 دلنوشته -11
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 هم کوتاه حتی دوره یک حتما هستید، مشاوره رشته دانشجوي اگر مثال. کنید برقرار روید می که هایی کارگاه بین تعادلی کنید سعی -5
 هم مشاوره استاد یک پیش دوره یک حتما هستید بالینی روانشناسی دانشجوي اگر یا. بروید بالینی روانشناسی استاد یک پیش شده که

 زا که هست بهتر و باشند، داشته تاکید درمانی، روان و مشاوره فرایند در خاصی روش بر است ممکن اساتید این از کدام هر چون. بروید
 مشاوره اساتید مثال طور به. آوریم دست به را ها کارگاه در حضور از الزم تجربه بیشترین تا شود استفاده اساتید همه تجربیات و دانش
 رفتاري شناختی هاي درمان بر بیشتر بالینی روانشناسی اساتید که حالی در دارند سیستمی شیوه به درمان و مشاوره بر تاکید بیشتر
 .باشیم کارآمدتري درمانگر که کند کمک ما به تواند می دو رویکرد، هر هاي دوره یا درس جلسات در حضور. دارند تاکید

 هايکالس در سازنده حضور یا و باشند داشته دقیقی مطالعه اینکه بدون روانشناسی همکاران یا دانشجویان از بعضی متاسفانه -6
 مطلوبی سواد از دانشجویان چون شودمی این نتیجه. کنند می نام ثبت هاکارگاه در الزم زمینه پیش بدون باشند، داشته روانشناسی

 را مفاهیمی مقدماتی، صورت به فقط هست کارگاه برگزاري مسئول که استادي و ها کاهش پیدا می کند سطح کارگاه نیستند، برخوردار
 کارگاه سطح باشند، سواد با کارگاه در کننده شرکت دانشجویان که زمانی برعکس. آورد دست به هم مطالعه با میشد که دهد می انتقال

 . کرد کسب شود نمی کتاب خواندن با صرفا که دهد آموزش را مهمتري مفاهیم که است مجبور استاد و رود می باال هم
 کار حال در اکنون هم که نیمشاورا و شناسان روان براي اي حرفه هاي مهارت کردن روز به و دانش افزایش براي ها کارگاه در حضور -7

 مهارت و دانش به نیاز بیشتر کجا که شوند می متوجه مرور به مشاوره، کار از بعد چون افراد این اتفاقا. است موثر هستند اي مشاوره
 . برند می ها کارگاه در حضور از را استفاده بیشترین و دارند تري هدفمند و بهتر هاي انتخاب دارند،

نام درکارگاه در مورد اهداف مدرس و موسسه برگزار کننده اطالعات کسب کنید. بسیاري از جوانان جویاي نام بدون پیش از ثبت  -8
داشتن تخصص و صرفا با شرکت در چندکارگاه به عنوان مدرس خود را معرفی کرده و ممکن است انگیزه هاي شخصی خاصی داشته 

باشند. بسیاري از مدرسین فاقد مدرك دانشگاهی معتبر بوده و مبلغان روان شناسی زرد باشند یا با این کار به دنبال کسب درآمد سریع 
 هستند.  

 در که شود برگزار اساتیدي توسط و باشه داشته منصفانه اي هزینه که کنید شرکت هایی کارگاه. کنید دقت هم ها کارگاه هزینه به -9
 لحاظ به دهند، می آموزش مشاوره و روانشناسی هاي رشته که هایی دانشگاه همه اینکه امید با .تجربه دارند و متخصص، حوزه همان

 هر. بکنند متنوع و معتبر هاي دوره برگزاري به اقدام دانشجویی، هاي هزینه با و شوند تر قوي دانشجویان براي متنوع هاي دوره برگزاري
 انجمن. رود می باالتر هم دانشجویان توسط اختیاري هاي دوره رد شرکت و یادگیري براي انگیزه باشد، باالتر ها دانشگاه علمی جو چه

 نقش توانند می ها، دانشگاه مشاوره مراکز کمک با همچنین و مشاوره و روانشناسی هاي گروه کمک مشاوره با و روانشناسی علمی هاي
 .باشند داشته ها دانشگاه سطح در آموزشی و تخصصی هاي دوره برگزاري در مهمی
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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
 یکی انجام خواهد گرفت. ثبت نام به صورت الکترون 1395که براي سهولت در امر عضویت از ابتداي سال  اهدافمان یاري دهند

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

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

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

 )کیلو بایت 100تصویر کارت ملی یا تصویر صفحه اول شناسنامه (اندازه کمتر از  -2
(اندازه  کیلو بایت) یا تصویر کارت دانشجویی(در صورتی که دانشجو هستید) 100تصویر آخرین مدرك تحصیلی (اندازه کمتر از  -3

  .)کیلو بایت 100کمتر از 

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

 

 : عضویت عضویت و تمدید مبلغ حقِ •

 ریال 350,000 )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 عضویت دانشجویی ( دانشجوي کارشناسی روانشناسی و یا مشاوره) -4
 عضو مؤسساتی: با نظر هیئت مدیره انجمن -5

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

تخفیف  شامل ،عضویت در انجمن ازاتیامت ری، عالوه بر سا1386انجمن، از ابتداي سال  يهریمدأتیه يشایان ذکر است: مطابق مصوبه
که حق عضویت خود را  باشدیاعضایی م يبراي همه» روانشناسی معاصر« يراك مجلههاي آموزشی، حق عضویت شامل اشتدر کارگاه

صورت بهشناسی  روانالمللی ي بینمجله، »روانشناسی معاصر« يچنین اعضاي پیوسته مجلهاند. همپرداخت و یا تمدید عضویت نموده
به مجالت  گرفت، اختیار آنها قرار خواهد وري که درپس اعضاي انجمن با رمز عب ینااز  دریافت خواهند نمود. الکترونیکی

 .صورت الکترونیکی، دسترسی خواهند داشتانجمن روانشناسی ایران به »شناسیالمللی روانبین« و »روانشناسی معاصر«

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

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

 اعضاي مقیم خارج از کشور -3

 شرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان شناسی ایران -12
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توانند از طریق سایت انجمن اقدام ایران میشناسی  روانبراي عضویت در انجمن نیز از کشور  دانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج
  فرمایند. 

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

 در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم
خوبی را در  نسبتاًایران، جایگاه  شناسی  رواناي این است که خبرنامه انجمن هاي الکترونیکی و بازخوردهاي حضوري گویپیام

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

را در اختیار دارید در به اشتراك گذاشتن  هاآنشناسانی که ایمیل طریق ارسال مطالب و خبر به خبرنامه، و با ارسال خبرنامه به روان
کننده در خبرنامه درج خواهد شد. کر نام فرد ارسالاست، مطالب با ذبدیهی  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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 همکار ارجمند، عضو محترم انجمن روانشناسی ایران

نمایید. اگرچه اي خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت میسئولیت علمی و حرفهي مسرت و خوشحالی است که با احساس ممایه

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

لمی رشته روانشناسی کوچک ارزیابی نمایید، اما مطمئن باشید همین ي عرا در توسعه گامتاناین  ریتأثاز شما صرف نکند، و هرچند شما 

 ها راهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن روانشناسی ایران یعنیمجموعه تالش

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

 خواهد بود.شناسی ي روانحوزه
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