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 ولی سپرد خواهد بعدي فصل به را جایش زودي به که دانیم می نیک ها فصل گردش چرخه در و فرا رسیده  دیگر بار زمستان
 و آیدمی خبري گاهی چند از هر .ندارد سفر قصد و شده مستولی است هامدت شناسیروان نظام سازمان مسایل چهره بر زمستان

. گرایید خاموشی به عاسریآن  آتش البته که بودیم داغ خبر دو شاهد هم اخیر ماه چند در. گرددمی خاموش نطفه در نپاییده دیري
 اسالمی انجمن نشست برگزاري و مالی مسایل علت به سازمان ریاست بازداشت به مربوط سازمان عمومی روابط توسط شده خبرتکذیب
 .تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسیروان دانشکده دانشجویان

  :گوید می موالنا که است درست
 من اسرار نجست من درون از                      من یار شد خود ظن از هرکسی

 دچار فعلی مرکزي شوراي عملکرد ،که بود این آمدمی بر نشستهاي سخنرانان این از صحبت از که مشترکی برداشت حداقل ولی   
 ما و یافت ادامه رکود مجدد و شد مطرح تریبونی پشت از مسایل این منتها. است فعلی شرایط از رهایی نیازمند و اساسی اشکاالت
 ..زمستانیم این پایان منتظر همچنان

 روزهاي آغازین و ندرندا زمستان بد رویدادهاي سفانهأمت ولی شناسندیم زمستانی خواب و رخوت فصل به را زمستان اینکه با   
 گمانه هنوز هرچند .بود مواجه تهران تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه دانشجویان اتوبوس واژگونی دلخراش حادثه با امسال زمستان

 .است بوده خارج رده از و شتهندا فنی معاینه اتوبوس که است مشخص ولی دارد ادامه آن علل پیرامون هازنی
 ها خارج رده باید کی تا که دهندمی اخطار ما به مدام دست این از اتفاقاتی داغدار، هايخانواده و علمی جامعه تمام به تسلیت ضمن   
 از اعم. شوندمی دیده هم ما علمی سیستم در دارند وجود نقل و حمل سیستم در که همانطور نیستند کم هاخارج رده از. بپذیریم را

 از که رسد می روزي کی  ....و آزمایشگاهی امکانات مطالعاتی، منابع تدریس، شیوه یادگیري، سبک ها،کتاب خارج، رده از مدیریت
 شوند؟ خارج ها خارج رده
 و بدهند هم دست به ستد داریم تقاضا عزیز شناسانروان تمام از ما و دارد شدن سبز توانایی و هست همیشه امید نهال حال این با   

زمان خوبی براي نشان دادن تالش ما در  ایران شناسی روان ساالنه انجمن عمومی مجمع. رسانند اتمام به را فعلی خارج رده از وضعیت
 مجمعو  1397بهمن ماه  11 تاریخ در را نوبت اول  ساالنه عمومی مجمعشناسی ایران مان است. امسال نیز انجمن روانرشد حرفه

 .کرد خواهد برگزار 1397اسفندماه  2نوبت دوم را در تاریخ  ساالنه عمومی
 ایران. شناسینارو انجمن ساالنه عمومی مجمع در شما فعاالنه حضور و دیدار امید به 

 
 دکتر ندا علی بیگی
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 شناسان در ارتقاي آنروانشفافیت به مثابه نیازي ملی و نقش  -1-2

 دکتر حمید پورشریفی
https://t.me/DrPoursharifi 

 1397ماه دي

هایی که ي سالم است. انسانوجه مشترك انسان و جامعه ،ي سالم است. شفافیتشناسی پلی به سوي انسان و جامعهشود روانگفته می
توانند به راحتی از افکار، تردیدها، هایی که میمندانه ابراز کنند، انسانشان را آنگونه که هست و به شکلی جراتساساتتوانند احمی

توان شان هست، افرادي هستند که هم میهایی که رفتارهایشان همسو با تمایالت درونیهاي خود با دیگران صحبت کنند و انساننگرانی
هاي مثبتی را هایی احساسهایی بسیار راحت است و افراد در ارتباط با چنین انسانم سالم. تعامل با چنین انسانآنها را شفاف نامید و ه

دارد و در این حیطه بسیار سودمند تلقی ها بر میهاي سودمندي را در شفاف و سالم شدن انسانگام ،شناسیکنند. روانتجربه می
 شود. می

به  جدي گرفتنِ شفافیتشود. محسوب میکشورها یافتگی هاي مهم توسعهیکی از شاخص وجامعه وجه مهمی از سالمت  ،شفافیت
 و مسئوالن به در نامه خود خطاب )ع( علی حضرت کهویژه توسط مسئوالن کشور از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. بطوري

شفافیت . »است که چیزى را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم بدانید حقّ شما بر من: «ندفرمود نامه، این از فرازي فرماندهان، در
هایی نظیر اجتماعی وسیعی داشته و شاخص -، نه تنها در مناسبات سیاسی و اقتصادي نمود جدي و بارزي دارد بلکه آثار روانیجامعه

دهد. به قول ستقیم تحت تاثیر قرار میاجتماعی را به صورت غیرم -هاي روانیسرمایه اجتماعی و امید را به صورت مستقیم و آسیب
متضاد بوده  يدو واژهنیز شفافیت و فساد  ،»تنندمی لیک هر دو یک حقیقتو دشمنند.  دو ضدظاهر  روز و شب«فرماید موالنا که می
از سال  ین شاخص) باالست. اCPI( 1شاخص ادراك فساد ،واحدي اشاره دارند. در جوامعی که شفافیت پایین است حقیقتولی هر دو به 

گیري ادراك فساد در بخش دولتی در کشورهاي مختلف دنیا ایجاد شد و معرف به عنوان یک شاخص ترکیبی به منظور اندازه 1995
 . شودبراي کشورهاي مختلف جهان گزارش می 2المللط سازمان شفافیت بینمیزان فساد در هر کشور است و هر ساله توس

 شويگر مینظاره المللسازمان شفافیت بیندر سایت  شورهاوقتی که به نقشه شفافیت ک
).transparency.orghttps://www وجود » اندوهی مسئوالنه« یابیمی) و رنگ کشور ایران را در این نقشه قرمز

به لحاظ قدمت و  هیچکدام از آنهاولی  ، یعنی فاسدترند،تر استآنها پررنگ يگیرد. هرچند کشورهایی هستند که قرمزآدمی را فرا می
آفرین و دردناك » اندوه«و به همین خاطر این قرمزي  قایسه با ایران نیستندهاي عظیم اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی قابل مسرمایه

توان میتلخی موضوع، یعنی اینکه با وجود » اندوه مسئوالنه« لیتر خواهد شد ودردناك گره بخوردحرکتی ناامیدي و بی با. اگر اندوه است
قتصادي و سیاسی نیست، الزم است بجز متخصصان سیاسی و و باید در حد توان کاري کرد. از آنجا که شفافیت فقط یک مساله ا

توانند جایگاه خاصی داشته شناسان در این خصوص میرسد روانبه نظر می .ها نیز به آن ورود کنندنظران دیگر رشتهاقتصادي، صاحب
 باشند؛ امري که در خصوص آن غفلت شده است. 

به وضعیت شفافیت و  ترالزم است نگاهی دقیق دقیق موجود است. بر این اساس اولین راه براي مقابله با فساد، آگاهی از وضعیت
 پیش روي مجریان قانون است. ،طوالنی براي مقابله با فساد و کنترل آن یراهشود در کشور عزیزمان، . گفته میبعمل آیدفساد در ایران 

                   
1 . Corruption Perception Index 
2 .Transparency International 

 بحث ویژه -2
 
 
 
 

https://t.me/DrPoursharifi
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017?gclid=Cj0KCQiApbzhBRDKARIsAIvZue_j4KaXnoR0qfrXRJcGWy-EcS5MFx6C-iwBMb-YA_hEavewh6C_5WUaApwfEALw_wcB
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راه «بررسی کرده و عنوان گزارش را  سال گذشته 15با فساد در  جایگاه کشور را در مقابله 1397تیرماه  26به تاریخ » آنالین یرانا«
تحلیلگران و فعاالن اقتصادي  ازکه بر اساس نظرسنجی » شاخص ادراك فساد«بندي در رتبهذکر کرده است.  »طوالنی شفافیت در ایران

 ترین) مورد ارزیابی قرار گرفته است.(پاك 100کشور بر مبناي نمره صفر (فاسدترین) تا  180تهیه شده است، سطح فساد بخش عمومی 
در این گزارش، . قرار گرفته است 130در جایگاه  ،کشور 180در میان  ،30، ایران با کسب نمره »2017شاخص ادراك فساد «در گزارش 

، کشورهاي سومالی ود، نقرار گیر هاي یک تا پنجدر رده هاترین کشورن پاكعنوابه ندفنالند، نروژ و سوئیس توانست، نیوزیلند دانمارك
کشور منطقه خاورمیانه و  20در میان براي ایران،  اند.عنوان فاسدترین کشورها معرفی شدهیمن بهو  افغانستان، سوریه، سودان جنوبی

ه هاي اخیر روند به نسبت رو بته نمره شاخص فساد ایران در سالدست نیامده است. البشمال آفریقا نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم به
رسیده است و رتبه فساد  30به نمره  2017بود در سال  25که  2013، نمره شفافیت در ایران از سال بهبودي داشته است. بر این اساس

 هايسال میان دربر اساس همان گزارش،  رسیده است. 2017در  130به رتبه  2013در  144ایران در میان کشورهاي جهان، از رتبه 
بود که  کرده نزول 168 به ما رتبه و 18 به ایران نمره سال دراین که گرددبرمی 1388 سال به ایران براي عملکرد بدترین ،بررسی مورد

 ها در زمینه مقابله با فساد بوده است.یکی از بدترین سال

اد، الزم است از دیگر عوامل موثر بر فساد، که البته همبسته با عدم شفافیت هستند عالوه بر عدم شفافیت به عنوان عامل اصلی فس
آگاه بود تا مقابله با فساد به صورت موثري انجام شود. در خصوص عوامل موثر بر فساد در جهان و ایران، مطالب و مقاالت متعددي منتشر 

ه عوامل موثر در فسادي اداري پرداخته است. در ایران، مقاالت مختلفی هایی از جمله بانک جهانی بشده است. در سطح جهانی، سازمان
» هاي دولتی جمهوري اسالمی ایرانعوامل موثر بر فساد اداري در سازمان«در این خصوص نوشته شده است. یکی از این مقاالت، مقاله 

پایان  10مطالعه ( 19. در این مقاله به فراتحیل در شماره نود و یک فصلنامه مجلس و راهبرد منتشر شده است 1396است که به سال 
بندي محیطی، درون سازمانی و فردي قرار گرفته متغیر موثر بر فساد اداري در سه دسته 63مقاله) پرداخته شده است و در آن  9نامه و 

هاي ضعیف بارتند از: سیاستاست. در مقاالت منتشر شده توسط افراد حقیقی و حقوقی، عواملی مطرح شده است که برخی از آنها ع
سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی،  اقتصادي، سطح پایین آموزش، توسعه نیافتگی جامعه، پاسخگویی ضعیف نهادهاي دولتی،

عقب نظام سیاسی و اقتصادي بر افراد، اطالعات ناقص، قوانین ضعیف و ناکارآمد،  بودن سوءمدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، مبتنی
نحوه تقسیم قدرت سیاسی، تمرکز گرایی و نقش دولت در امور اقتصادي، شبکه روابط غیررسمی، عدم  ،ماندگی و ناکارآمدي تکنولوژي

ها، وجدان گیريامنیت شغلی، سیستم ضعیف ارزیابی عملکرد، بهداشت روانی ناکافی در محیط کار، مشارکت ضعیف کارکنان در تصمیم
 ی پایین و ضعف در نقد حاکمیت.کاري و انضباط اجتماع

فساد اداري؛ «)، با عنوان  http://www.notary.irدر مقاله منتشر شده در سایت کانون سردفتران و دفتر یاران (
شده است که عمال موضوع را در حوزه هایی اشاره مباحث سودمندي مطرح شده است و در جایی از مقاله، به مثال» مفهوم، علل و آثار آن

شناسی نبرده است. در عین حال در این مقاله به سازمانی قرار داده است، هرچند نویسنده مقاله اسمی از روان -شناسان صنعتیعمل روان
 محیط بسترساز فساد تاکید خاصی شده است. در چکیده این مقاله ذکر شده است: 

سازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات ا را به دالیلی رهنمون میهاي فساد اداري مبررسی ریشه «
یابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادي و می

ایمال یا به ناحق به دیگري واگذار شود. برخی از این دالیل را در سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پ
ها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و ها، کیفیت کار نظام دیوان ساالري، سطح دستمزدابهام مقررات قوانین و روش

 ». نظام اداري بود. میدوار به اصالحتوان دید که با مطالعه دقیق و رفع آن شایسته است اهاي سازمانی مینظارت

ي فساد هایی که بازدارنده یا ایجادکنندهها و محیطشود، نقش انسانشناختی به عوامل موثر بر فساد نگاه میوقتی از منظر روان
ایی هها و محیطي پدیدآییِ چنین انسانآن، هم در تبیین و هم در کنترل نحوه هاي مختلفشناسی با گرایشهستند مشهود است و روان

 از منابع غنی پژوهشی، آموزشی و بالینی برخوردار است. 

http://www.ion.ir/News/386120
http://www.ion.ir/News/386120
http://www.ion.ir/News/386120
http://www.notary.ir/
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ها موثر است، در عین حال، عکس این امر نیز صادق است. یعنی به هر میزان، جامعه از اگرچه سالمت جامعه بر سالمت انسان
انسان و شخصیت سالم، هاي سالم بیشتري برخوردار باشد، احتمال آسیب و فساد در جامعه کمتر خواهد بود. در خصوص انسان

هاي افراد خودشکوفا، که به ها، به ویژه در خصوص ویژگیاند. تامل در این نظریهشناسی اظهارنظرهایی داشتهرویکردهاي مختلف روان
یگر ي انسان سالم از دها توسط آبراهام مازلو مطرح شده است گویاي مشخصه شفاف بودن به عنوان وجه ممیزهترین انسانعنوان سالم

ها، با داشتن بودن صحبت شده است. همچنین این انسان »سادگی و طبیعی«بودن از » شفاف«هاست. البته در این نظریه، به جاي انسان
ها، ضمن مفید بودن براي جامعه، از هر گونه فساد در جامعه رویگردان هستند. ، در کنار دیگر ویژگی»عالقه اجتماعی«ویژگی 

 هاي سالم و خودشکوفایی تربیت کنند. ها انساناي عملی سودمندي دارند تا خانوادههشناسان، آموزهروان

رسان بوده و منشاء شوند که براي جامعه آسیبهایی تربیت شود گاه انسانمتاسفانه دالیلی زیستی، خانوادگی و اجتماعی باعث می
آفرینی توان گفت بیشتر افرادي که در فساد اداري نقشمیشوند. اختالل شخصیت ضداجتماعی از جمله آنهاست. به جرات فساد می

 فعالیت درگیر راحتی بهبرند. فرد داراي اختالل شخصیت ضد اجتماعی، کنند به درجاتی از اختالل شخصیت ضد اجتماعی رنج میمی
 رفاه و امنیت به؛ ببرد را استفاده حداکثر دیگران از شخصی لذت خاطر به دارد سعی؛ است کارفریب و گودروغ؛ شودمی غیرقانونی هاي

در ؛ البته ممکن است کندنمی پشیمانی احساس دیگران از دزدي حتی یا بدرفتاري ،زدن ضربه صورت در؛ توجه استبی کامالً دیگران
د داراي اختالل هاي نادرست در عموم مردم این است که افراد. یکی از نگرششومالحظه و عالقمند ظاهر با  ،مهربان ،ابتدا فریبنده

اقتصادي پایینی برخوردار هستند. اگرچه احتمال این امر بیشتر است اما شواهد کافی  -هاي اجتماعیشخصیت ضداجتماعی از موقعیت
ها هستند. افراد داراي اختالل اند و داراي این ویژگیهاي بلندمرتبه قرار گرفتهسفیدي هستند که در مسئولیتبیانگر وجود افراد یقه

آفرینی کنند که به هاي حساس، حتی در وضع قوانینی نقشخصیت اجتماعی عالوه بر نقض قانون، ممکن است با قرار گرفتن در جایگاهش
هاي حساس، و پیشگیري از ورود افراد داراي اختالل به چنین توانند در امر گزینش افراد براي سمتشناسان میرواننفع خودشان هست. 

هاي حساس، در همه هاي دولتی به ویژه پستالزم است بعد از این در احراز پستباالیی داشته باشند و  هایی، سودمنديپست
در  شاغل -و نیز تناسب شغل هاشناختی متقاضیان این پستروان سالمتگانه اعم از مجریه، مقننه، و قضاییه، قواي سه

 . دبررسی شوخصوص آنها 

شناسی ممکن است افرادي به فساد اداري مبادرت کنند که اختالل خاصی ندارند. در روان جدا از افراد داراي اختالل شخصیت،
کند که چگونه افراد سالم، بتدریج و با انجام رفتارهایی که قبال با آن اجتماعی نظریه ناهماهنگیِ شناختیِ فستینگر به خوبی تبیین می

هاي شوند. بر اساس این نظریه، حتی انتظار داریم افرادي درگیر آسیبآن می يشوند و حتی ترویج دهندهمخالف بودند در فساد غرق می
قدرت شوند که قبال حتی اشتهار به رفتارهاي اخالقی داشتند. اتفاق جالب این است که چه، فرد داراي اختالل شخصیت باشد و چه اینکه 

گیرند که یکی از این د اهداف خود از ابزارهاي یکسانی بهره میبدون اختالل قبلی درگیر فساد شود، در هر صورت اکثر آنها براي پیشبر
هاي اداري ) است. براي اطالع در مورد نقش سوءاستفاده عاطفی در آسیبemotional abuseابزارها، سوء استفاده عاطفی (

-روابط-تا-فردي-روابط-از-عاطفی-سوءاستفاده-آسیبزاي-سایه/http://poursharifi.ir/Notesمراجعه شود به: 
  سازمانی

هاي مختلفی در خصوص آن انجام شده است. نقش محیط در بازدارندگی و یا ایجاد فساد، از اهمیت خاصی برخوردار است و پژوهش
شوند؛ در جوامعی که بازخورد دادن آموخته شود و افراد نقاد به جاي تنبیه، با تشویق مواجه میترویج میدر جوامعی که فرهنگ نقد 

شود، در این اجرا می» از پایین به باال«شوند و مدیریت شود؛ در جوامعی که خبرنگاران، گرامی داشته میشود و از آن استقبال میمی
ها به افراد، آید. محیط همچنین با اختصاص نقشارندگی خوبی براي پیشگیري از فساد پدید میجوامع شرایط شفافیت فراهم شده و بازد

دهد به ویژه اگر نظارت الزم موجود نباشد. آزمایش زندان استانفورد گاهی ناخواسته، افراد سالم را به سمت عدم سالمت و فساد سوق می
-استانفورد-زندان/http://poursharifi.ir/Notes( که نگارنده در خصوص آن مطلبی به نگارش درآورده است

http://poursharifi.ir/Notes/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://poursharifi.ir/Notes/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://poursharifi.ir/Notes/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF


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

6 
 

 1397 زمستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجمینچهل و 
 

رو رو به آنرا از اینتواند افراد ها میها و پستدهد که چگونه نقش) توضیح میفساد-و-قدرت-رابطه-یافتن-براي-روانشناختی-آزمایشی
 کند و افراد سالم، اقداماتی را انجام دهند که خاص افراد بسیار ناسالم است. 

مطرح  پرسششود ممکن است این صحبت می ارتقاي شفافیت جامعهکاهش فساد و شناسی براي رواني رشته و حرفهوقتی از توان 
ت شود؟ آزمایش زندان استانفورد، گویاي این است که هر فردي در صورتی شناس نیز درگیر فساد قدرآیا ممکن است یک روانشود که 

شناسان نیز که محیط مهیا شود ممکن است درگیر آسیب شود و هیچ فردي، در هر کسوتی، از این امر مستثنی نیست. براین اساس، روان
شناسی و مشاوره) است. شناسان (سازمان نظام رواناي روانشناختی هستند و مسئولیت آن متوجه سازمان حرفهنیازمند ارزیابی روان

هاي مقابله با فساد اداري هستند در سازمان شناسان که داراي ظرفیتهمچنین شاید این پرسش مطرح شود آیا ممکن است روان
تواند در ه، بالقوه میهاي موجود در جامعشان، عدم شفافیت به وجود آید؟ در پاسخ به این پرسش بایستی گفت که پویاییاي خودحرفه

شناسان منتفی نیست اي روانهاي اداري و عدم شفافیت در سازمان حرفههر سازمان خودنمایی کند و از این منظر احتمال وجود آسیب
شناسان باشد تا آنها ضمن روانتواند چالشی رشدي براي ولی وجود احتمالی چنین مواردي، نه تنها تهدید کننده نیست بلکه می

 هاي الزم را بردارند.اي خود نیز به صورت موثر گامرداختن به مقابله با فساد اداري در کشور، در خصوص سالمت سازمان حرفهپ

شناسان براي ارتقاي سالمت اداري و افزایش شفافیت در جاي جاي کشور باالست و براي تحقق آن با تمام وجود عزم و امید روان 
 تالش خواهند کرد. 

 
 بازگشت به صفحه اول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://poursharifi.ir/Notes/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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 ایران شناسیانجمن روانهاي آموزشی دورهها و کارگاه  -1-3 

هر کارگاه  بهايشود. که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسی ایرانآموزشی انجمن روان يهافهرست کارگاه
تومان در نظر گرفته شده است که به ازاي  هزار 200، شودیمبه جز موارد استثنایی که جداگانه ذکر  ،1397در سال  ساعته 8آموزشی 
در نظر گرفته شده است  شناسی ایران، و ده درصد هم براي دانشجویان تخفیفده درصد براي اعضاي انجمن روانهر روز 

و بهاي کارگاه هایی  .شودکسر می از مبلغ کارگاه ت درصدبیسبه ازاي هر روز  ،چنانچه افرادي دانشجو و عضو انجمن باشند
 ساعت و ظرفیت هر 8مدت زمان برگزاري روزانه هر کارگاه آموزشی  برگزار خواهد شد متعاقبا اعالم خواهد شد. 1398که در سال 

خیابان ولیعصر، تهران، شناسی ایران واقع در هاي آموزشی، محل انجمن رواننفر است. مکان برگزاري کارگاه 25کارگاه آموزشی 
و اخبار جدید  تراطالعات  بیشبراي کسب  است. 4، واحد 20چهارراه نیایش، بلوار اسفندیار، نرسیده به خیابان آفریقا، پالك 

 .سایت انجمن مراجعه نماییدبه وب هااطالع از ظرفیت کارگاهي آموزشی و همچنین هاکارگاه
 

شرایط شرکت در 
 کارگاه
 

 
 تاریخ برگزاري

 

 
 مدرس

 

  
 عنوان کارگاه آموزشی  
 
 

 یمدرك علم تخصص
 نام و نا م
 خانوادگی

کارشناسی  فارغ التحصیل
روانشناسی و مشاوره به 

 باال
 

 فریده ترابی میالنی دکتري شناسیروان 1397بهمن ماه  10
مداخله زود هنگام در تحول کودکان 

 خردسال از تولد تا پنج سالگی

کارشناسی  فارغ التحصیل
روانشناسی و مشاوره به 

 باال

 بهمن 13و  12،  6، 5

 1397ماه 
 دکتري شناسیروان

محمد فرهاد طارمیان، 
حسن فرهادي، علی 
فرهودیان، هومان 
نارنجی ها، رضا 
مولودي، روح اله 

 حسینی

اصول پایه درمانگري در اعتیاد ویژه 

 روانشناسان و مشاوران

کارشناسی  فارغ التحصیل
روانشناسی و مشاوره به 

 باال

 31و 30، 29
 1398 فروردین

 روانشناسی
 الینیب

 طرحواره درمانی دکتر حسن حمیدپور دکتري

کارشناسی  فارغ التحصیل
روانشناسی و مشاوره به 

 باال

 اردیبهشت  27
 اردیبهشت 28

1398 

روان 
شناسی 
 بالینی

 دکتري

دکتر منصوره السادات 
 صادقی

 و
 دکتر حمید یعقوبی

نمره گذاري، ترسیم نیمرخ و کاربرد تست 
 هاي
NEO   وMMPI 

 اي فردي و زوجیدر درمان ه

 هاي آموزشی انجمن روانشناسی ایراندوره -3
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 دوره جامع تربیت روان درمانگر کودك با رویکرد شناختی رفتاري (همراه با کار عملی)هفتمین  -1-2-3

 مدرس: دکتر کارینه طهماسیان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
 پس از موفقیت در آزمون آخر دوره انجمن روانشناسی ایران با ارائه گواهی نامه معتبر از

 

 ) 1398خرداد تا   1397( زمان برگزاري بهمن 
*********** 

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

 خفیف تعلق خواهد گرفت. ت %10شناسی ایران ریال به اعضاي انجمن روان 32,000,000 :دوره  هزینه
  :دوره دروس

بازي درمانی و قصه ، رفتاردرمانی، شناخت درمانی،  آموزش مدیریت خشم و جرات ورزي ، آموزش مدیریت والدین، آسیب شناسی کودك
شناخت ، گیآموزش مهارتهاي زند، فنون مصاحبه بالینی با کودك، کاربرد تکنیکهاي شناختی رفتاري در مشکالت رفتاري خاص ،درمانی

 درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

 پذیرایی بدون ناهار و به صورت میان وعده خواهد بود.
بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید  342060641براي ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شماره لطفا 

 .تماس حاصل فرمایید 88785266بهشتی با شماره 
 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.به وب هادوره اطالع از ظرفیتجهت 
 

 

 1397اسفند  1397بهمن 

 بعد از ظهر 2صبح تا   8بهمن از  24چهارشنبه 
 بعد از ظهر 2صبح  تا   8بهمن از  25 پنجشنبه
 بعد از ظهر 2صبح  تا   8بهمن از  26جمعه 

 بعد از ظهر 2صبح تا   8اسفند  از  7سه شنبه 
 بعد از ظهر 2ا صبح ت  8اسفند  از  8چهارشنبه 
 بعد از ظهر 3صبح تا   8اسفند  از  14سه شنبه 

 بعد از ظهر 2صبح تا   8اسفند  از  15چهارشنبه 
 139اردیبهشت  1398فروردین 

 بعد از ظهر 2صبح تا   8از فروردین  20 سه شنبه
 بعد از ظهر 2صبح تا   8از فروردین  21 چهارشنبه
 بعد از ظهر 2صبح تا   8از فروردین  22 پنجشنبه

 

 بعد از ظهر 3صبح تا   8از اردیبهشت  4 چهارشنبه
 بعد از ظهر 2صبح تا   8از اردیبهشت  5پنجشنبه 
 بعد از ظهر 3صبح تا   8از اردیبهشت   18 چهارشنبه
 بعد از ظهر 2صبح تا   8از اردیبهشت  19پنجشنبه 

 1398خرداد 

 بعد از ظهر 3صبح تا   8از  خرداد 1 چهارشنبه
 بعد از ظهر 2صبح تا   8از  خرداد 2 جشنبهپن
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  روان درمانی مثبت دوره -2-2-3

  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی شهریار شهیديمدرس: دکتر 
 و ارزیابی پایان دوره است. منوط به شرکت  در دوره،  بدون غیبت و کسب موفقیت در آزمون ارائه گواهی

  

 )1398ا اردیبهشت ت 1397 بهمن ( زمان برگزاري : 
*********** 

 کار کرده عبا مراج است که قبال  يافراد بااولویت ( باالبه  و مشاوره روانشناسیارشد کارشناسی دانشجویان : شرایط شرکت کنندگان
درمان شرکت کرده  یا در چند کارگاه آموزشو دوره یکی از درمان ها را گذرانده باشند ، یا  آشنایی دارند.) زبان انگلیسیبه اند و یا 

  .باشند
 ساعته ) 4جلسه  15( ساعت 60  طول دوره:

 تخفیف تعلق خواهد گرفت. %10شناسی ایران ریال به اعضاي انجمن روان 20,000,000 :دوره  هزینه
 

 دوره: سرفصل هاي
 

 مقدمه اي بر روانشناسی مثبت و تاریخچه ان  -1
 چگونگی شکل گیري روان درمانی مثبت -2
 تشخیص در روان درمانی مثبتارزیابی و  -3
 محتواي درمان مثبت -4
 انتقادات و محدودیت ها: سنتز یا برنهشت نظري -5
 موج دوم در روان شناسی مثبت: مثبت هاي منفی و منفی هاي مثبت -6
 وجودگرایی و کاربرد آن در روان درمانی مثبت -7
 نقش معنی و ارزش در روان درمانی مثبت -8
  زیابی دورهرتحلیل مورد و ا -9

 :  ( احتمال جابجایی تاریخ ها با توافق قبلی شرکت کنندگان وجود دارد.)وره زمان د
 

 1398اردیبهشت  139فروردین  1397اسفند  1397بهمن 
  14 -18بهمن  ساعت   6شنبه  

  8 -12بهمن  ساعت  11پنجشنبه 
  14 -18بهمن  ساعت   13شنبه  
 14 -18بهمن  ساعت   27شنبه  

  14 -18اسفند  ساعت  4شنبه  
   8 -12اسفند  ساعت  9پنجشنبه  

  14 -18اسفند  ساعت  11شنبه  
  14 -18اسفند  ساعت  18شنبه  

   8 -12اسفند  ساعت  23پنجشنبه  
 

فروردین  ساعت  17شنبه 
18- 14  

فروردین  ساعت  24شنبه 
18- 14 

اردیبهشت ساعت  7شنبه 
18- 14  

اردیبهشت   12پنجشنبه 
   8-12ساعت  

اردیبهشت ساعت  14شنبه 
18- 14  

اردیبهشت ساعت  21شنبه 
18- 14 

بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید  342060641براي ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شماره لطفا 
 تماس حاصل فرمایید  88785266بهشتی با شماره 

 توجه : ارائه اصل فیش در روز کارگاه الزامی است
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 دوره زوج درمانی: درمان هاي قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختی رفتاريارمین چه -3-2-3

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

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

 ه به باال: دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاورشرایط 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:

    ترسیم نیمرخ زوجینمشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر آزمون ها و  -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 :

 بان  آ   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  

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

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره
 

 بازگشت به صفحه اول
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علمی هاي وه علوم انسانی توسط کمیسیون انجمندر گر 1397عنوان انجمن برتر سال  ،انجمن روانشناسی ایران -1-4
 ایران را کسب کرد

 

 شناسی ایرانهاي انجمن رواناخبار و اطالعیه -4
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 شناسیدکتري در رشته روان قابل توجه فارغ التحصیالن -1-4

هاي دکتري در نامهبه بهترین پایان ياکبر سیاسی جوایزیاد دکتر علیفرزندان زنده وشناسی ایران نامه انجمن روانتوافقبا توجه به        
شناسی ایران اهداء هر دو سال یکبار، در زمان برگزاري کنگره دوساالنه انجمن روانشناسی به ازاي هر گرایش یک جایزه، رشته 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 
 شایان ذکر است:

  برگزار خواهد شد. 1398شناسی ایران در پاییز سال کنگره دوساالنه بعدي انجمن روان   -
 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 ، 1333تا  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

توسط زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی به  1346شناسان کشور تاسیس شده است در واقع تجدید حیات انجمنی است که در سال روان
  اندازي شده بود.شناسان راههمراه جمعی دیگر از روان
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 کانال انجمن روانشناسی ایران در تلگرام-3-4

ر و ترویج علم روانشناسی د 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  ایران راه اندازي شده است. لطفا با کلیک روي

 جامعه روانشناسی کشور معرفی نمایید.

iranpsyassohttps://t.me/    
   

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

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

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،
 مجاز نیست.انجمن 

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

اي علمی ـ ترویجی است که به منظـور ارتبـاط دانـش علمـی و فنـی پژوهشـگران بـا جامعـه،          مجله، »شناسیدانش روان« فصلنامهدو
شناسـی از دیـدگاه   شناسی و تحلیـل موضـوعات روان  هاي مختلف روانمده در زمینههاي عسهولت 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 فصلگذشت زندگی روانشناسان اثرگذار، سر)، 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
ان مقاله، براي چاپ در این نشـریه  ماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهاي پیشنهادي در فرم فراخو

 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 •
 ده نشده باشد.  مقاله ارسال شده همزمان به سایر مجالت فرستا •
 ارسال شود. danesheravan@gmail.com  میل نشریه به نشانی مقاله از طریق ای •
تهیه  Bzar 12 باشد. مقاالت فارسی با قلم 5/1حروف چینی شود. فواصل بین خطوط به صورت  4Aمقاالت روي کاغذ  •

 شود.
 نتایج و فهرست منابع).    –خالصه  –ال اشک –(با در نظرگرفتن محل جداول  باشدصفحه چاپی  8حجم مقاله حداکثر  •
، 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  •

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

کلمـه   220کلمـه و حـداکثر    150کلمه) است. چکیده مقاله حـداقل   6تا 3گان کلیدي (ژ، چکیده فارسی و وا(Email)پست الکترونیک 
 ها در یک پاراگراف باشد.  گیري و توصیهروش تحقیق (در صورت وجود)، نتیجه بوده و شامل مقدمه (زمینه)،

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
نـدارد، پـائین هـر صـفحه بـا      : توضیحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت   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
ــر ــد.               ذک 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  ش

 -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

مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن براي مولفان بعدي، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان کتـاب بـا   کتاب: نام خانوادگی 
   .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      

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

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

نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو بـه صـورت توامـان و بـا مسـوولیت اسـتاد       مقاالت برگرفته از رساله پایان •
 شود. راهنما منتشر می

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

 
 

 بازگشت به صفحه اول
  ایران شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه -5-4

 دستورالعمل اجرایی شعبه هاي انجمن روان شناسی ایران -1-5-4
 در هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران گزارش کند. بار به مسئول شعبههر 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
ید هیات مدیره مجوز براي برگزاري هاي آن را یک ماه قبل براي انجمن ارسال نمایند تا پس از تایرزومه مدرس و سرفصل -الف

 توسط مدرس مذکور صادر شود.

 نرخ هر کارگاه منطبق با مصوبات انجمن روانشناسی ایران است. -ب
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 .ارزیابی انجام و به سازمان مرکزي ارسال شود ،براي هر کارگاه -ج
کارگاه ها باید ظرف دو هفته از زمان کلیه گواهی کارگاه ها توسط انجمن صادر می شود و فهرست اسامی شرکت کنندگان در -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
 وي انجمن براي هرگونه فعالیت فقط با کسب مجوز کتبی از هیات مدیره مرکزي مجاز است.استفاده از نام و لوگ-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
 بازرس در جلسات شوراي اجرایی شعبه بدون داشتن حق رأي مجاز است. شرکت-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 -2-5-4

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

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

نامه مربـوط بـه   ها است (آیینمثال دانشگاه عضو موسساتی براي اشخاص حقوقی بطور .براي اشخاص حقیقی است شعبه و نمایندگی1-1
 شرایط عضو موسساتی در آینده نزدیک اعالم خواهد شد.)

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

 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  

ابط علمی و تحقیقاتی در سطح نمایندگی یا شعب بین محققان و متخصصانی که به نحوي بـا علـم روان شناسـی    ایجاد و تحکیم رو -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
 عالیت انجمن در حوزه شعبه یا نمایندگی،  صنعت در زمینه علمی موضوع ف

 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
 ارسال به هیات مدیره انجمن هر سه ماه یکبار(آخر هر فصل). هاي شعب و نمایندگی ها وتهیه گزارش از فعالیت-7-2

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

. در مورد حوزه فعالیت شعبه تقسیم بندي وزارت کشور معتبر است و حوزه 1و شعبه درجه  2: شعبه بر دو نوع است: شعبه درجه 3ماده 
بصورت منطقه اي اداره خواهد  همجوار ستان هايا 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)
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 د بنا به تقاضاي هفت نفر از اعضاء  عضو پیوسته باش 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 

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

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  
 زارش شود و پس از تصویب هیئت مدیره انجمن رسمیت خواهد یافت.گ
نفـر از اعضاءپیوسـته آن اسـتان و تصـویب      10عضو پیوسته باشد بنا به تقاضاي الاقـل   20در استان هایی که انجمن حداقل داراي  -3-3

 ل خواهد شد.از طریق انتخابات و با نظارت نماینده هیات مدیره تشکی 1هیئت مدیره انجمن شعبه درجه 
پنج نفر است که توسط اکثریت اعضاي حاضر در جلسه انتخابات  شعبه بـراي مـدت دو    1تعداد اعضاي شوراي اجرائی شعبه درجه  -4-3

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

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

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

 واهد بود.امور آنها با شعبه مربوط خ
 :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
 در هر نمایندگی بنا به پیشنهاد اکثریت درخواست کنندگان آن نمایندگی و تصویب شعبه استان مربوطه، یک نفر از اعضاء پیوسته   -2-4

 شوند.ساکن در حوزه نمایندگی به عنوان مسوول و یک نفر به عنوان خزانه دار براي مدت یکسال به شرط سکونت در آن شهر انتخاب می
 ه این سمت ها تا سه سال پی در پی بالمانع است.انتخاب مجدد افراد ب

 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       مایندگی استمه انجمن با شعبه و نپذیرش 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  –یت یا تمدید عضویت (فرم عضو 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 
 بازرس الف: مجمع عمومی                ب: شوراي اجرائی                    ج:

 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   یک حاضرین اعضاء شعبه یـا  مجمع عمومی عادي سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رأي کتبی نصف به عالوه -2-9

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

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

 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 
 رس علی البدل.انتخاب اعضاء شوراي اجرائی و اعضاء علی البدل این شورا، بازرس و باز 1-10
 تصویب خط مشی نمایندگی یا شعبه. 2-10
 بررسی و تصویب پیشنهاد هاي شوراي اجرائی و بازرس.3-10

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

 ق العاده نمایندگی و شعبه پس از تصویب هیئت مدیره انجمن رسمی خواهد شد.: تصمیمات مجمع عمومی عادي و فو1تبصره 
 : مجامع عمومی نمایندگی، توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئیس و یک دبیر ومنشی (ناظر) اداره می شوند.2تبصره 
 ک ناظر اداره می شوند.توسط هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئیس، یک دبیر، و ی 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 که می خواهند در انتخابات5تبصره

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

 مقررات مربوط به شوراي اجرائی به شرح زیر است: :12ماده
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

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

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

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

 ی معتبر است. مهر هاي شعبه با نظر هیئت مدیره انجمن تهیه می شوند.رئیس شوراي اجرائ
 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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در شـعبه یـا نماینـدگی مربـوط     کلیه مصوبات شوراي اجرائی در دفتر صورتجلسات شوراي اجرائی ثبـت و پـس از امضـاء اعضـاء      -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
 در سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب، در حکم استعفاي عضو غایب خواهد بود.

یا فوت هر یک از اعضاء شوراي اجرائی، عضو علی البدل براي مـدت باقیمانـده دوره بـه جانشـینی وي     در صورت استعفا، برکناري  -9-12
 تعیین خواهد شد.

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

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

 وظایف شوراي اجرائی شعبه به شرح زیر است:: 13ماده 
 اداره امور جاري شعبه طبق آیین نامه 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
 نامه مالی براي طرح در مجمع عمومی شعبهتهیه گزارش سالیانه و تراز -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
 انجمن روان شناسی ارسال گزارش هاي مالی و گزارش هاي الزم دیگر به هیئت مدیره -8-13

 ج: بازرس
 مجمع عمومی عادي شعبه یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس  علی البدل براي مدت دو سال: 14ماده 

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

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

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

 
 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:

 (روانشناسی بالینی.روانشناسی مشاوره.روانشناسی ورزش و..........) صیگروه هاي تخص )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

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

 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 ،د هاي ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشیبخشی از درآم -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 
 ان تهیه می شود.)تائید انجمن روانشناسی ایر و با نظر (مهر

: 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

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

 حویل: گزارش مالی نمایندگی ها و شعبه ها باید الاقل دو ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی انجمن به هیئت مدیره انجمن ت4تبصره
 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 
 گزارش مالی در مجمع عمومی شعبه مکلف به ارسال شرح درآمد ها و هزینه ها به هیئت مدیره انجمن است.

که به نام نمایندگی یا شعبه نزد بانک هاي ملی در حـوزه افتتـاح شـده     حساب مخصوصشعبه یا نمایندگی در  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 
دگی انجمن، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی بـه گـروه هـا و احـزاب     نمایندگی یا شعبه و نیز اعضاء آنها با نام شعبه یا نماین :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.
ري در خصوص مواردي که در این آئین نامه پیش بینی نشـده اسـت و یـا حالـت اسـتثنایی دارد در صـالحیت        تصمیم گی :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 

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

 مورد بازنگري قرار گرفت. 95دیماه  29ایران به تصویب رسید و در جلسه مورخ 
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 1397 پاییزشناسی ایران شعبه اصفهان در گزارش عملکرد انجمن روان

 آبان 18تا  16ساعته شکست عاطفی. مدرس سرکار خانم دکتر فرشته موتابی در تاریخ  24برگزاري کارگاه  •

  برنامه ریزي کارگاه ها و دوره هاي آموزشی •
 ا به شرکت کنندگان دوره هاي قبلتحویل گواهی هاي کارگاه ه •

 برگزاري جلسات ماهانه انجمن •

 همکاري با دانشگاه هاي استان جهت معرفی سخنران •
 
 
 
 
 
 

 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 ن شرقیآذربایجا
شناسی و علوم دانشگاه تبریز، دانشکده روان

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

 اصفهان

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

ی، گروه روانشناسی، دفتر دکتر روانشناس
 ابوالقاسم نوري

iranpa.isfahan@gmail.com 03136683107 

 کرمانشاه

 
 
 

بهمن،  22بلوار شهید بهشتی، سه راه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، انتهاي باغ نی

علوم و تحقیقات کرمانشاه، ساختمان 
 دبیرخانه، طبقه سوم

anjomanravanshenasi2013@gmail.com 

8214232 
8225771 
8255582 

 215داخلی 

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

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

 ipa.mazandaran@gmail.com 01135302601  مازندران

 خوزستان
اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران 

 06133330014-16  اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 farsipa@gmail.com 09177145203  فارس

 زبندر گ
اتوبان  1استان گلستان، بندرگز، کیلومتر 

 بندرگز، دانشگاه آزاد واحد بندرگز
 48731-97179کدپستی: 

Bandargaz.ipa@gmail.com 
 34368011-017 

 قم
 خرداد (امامزاده سید علی (ع))، 15 بلوار قم،
 مرکز نور پیام متري عمار یاسر، دانشگاه 55
 یرانطبقه اول، دفتر انجمن روانشناسی ا 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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 1397پاییز در شعبه مازندران  ایران انجمن روانشناسیگزارش عملکرد 

 
 در اساتید حضور با طالق تخصصی نشست  ابان در دانشگاه مازندران 20این انجمن در تاریخ 

دالیل و ریشه هاي طالق و  زمینه در نظران صاحب و داده تشکیل مشاوره و روانشناسی حوزه
 .روشهاي درمانی با حضور دانشجویان به بحث و بررسی پرداختند

 
 
 
 
 
 
 

 1397پاییز در  کرمانشاهشعبه  ایران انجمن روانشناسیگزارش عملکرد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و انجمن روان شناسی ایران شعبه درجه یـک  به همت مرکز تحقیقات تازه هاي روانشناختی کاربردي 

براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و همچنین داوطلبان آزمون ورود به دوره  1397استان کرمانشاه دو عنوان کارگاه رایگان در پاییز 
 کارشناسی ارشد در این مرکز برگزار گردید.

با تدریس دکتر کیوان کاکابرایی عضو هیات علمی و دانشیار دانشـگاه آزاد اسـالمی    APAپروپوزال نویسی بر اساس  اولین کارگاه با عنوان
سـاعته نحـوه صـحیح نگـارش      5برگزار و با استقبال دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد مواجه گردیـد. در ایـن کارگـاه    

 شرکت کنندگان آموزش داده شد.پروپوزال با ارائه نمونه هاي معتبر به 
همچنین در فاصله زمانی یک هفته اي تا شروع ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد و بنا بر نیاز داوطلبان کنکور به اطالعات مهم این آزمـون  

و مدرس دانشگاه کارگاه رایگان دیگري تحت عنوان آمادگی آزمون کارشناسی ارشد با تدریس دکتر سهند گراوند رتبه برتر کنکور دکتري 
گروه برگزار گردید.در این کارگاه اطالعاتی در مـورد   5نفري از این کارگاه در قالب  200هاي استان کرمانشاه برگزار گردید که با استقبال 

ر نحوه صحیح مطالعه،نحوه محاسبه تراز،تعداد سواالت و ضرایب هر درس در گرایش هاي مختلف روان شناسی،ظرفیت دانشگاه هاي کشـو 
 و ... در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

 
 1397پاییز در  بندر گزشعبه  ایران انجمن روانشناسیگزارش عملکرد 

ژورنال  ،با توجه به پیشنهاداتی که در انجمن مطرح شد وانجمن   مدیرهت أهیبه دنبال جلسات  
 29در تاریخ  "تیواکاوي مفهوم معنویت وجایگاه آن در خدمات روانشناخ"کالبی تحت عنوان

. دراین ژورنال کالب به بررسی مباحث مربوط به ابعاد مختلف معنویت گردید آبان برگزار
نقش فرهنگ در مداخالت  همچنین مطالبی از قبیل: وتعریف معنویت وانواع سالمت اشاره شد و

زه نقش رویکردهاي مختلف ازجمله رفتاري و روانکاوي در حو، معنوي وسازمان بهداشت روانی
مقابله هاي معنوي وتوانمندي فرد در بحران ، محدودیت مداخالت معنوي,ي مداخالت معنوي

 ویژگی هاي مصاحبه گر معنوي از جمله داشتن خودآگاهی معنوي و ذهن آگاهی و، هاي زندگی
  جلسه رأس ساعت مورد نظر به پایان رسید. مورد بحث قرار گرفت و ... مراقبت معنوي و
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 1397پاییز در  قمشعبه  ایران انجمن روانشناسیگزارش عملکرد 
زیگموند فروید، در پاسخ به انیشتین در نامه اي که تولد وي را تبریک می گوید، چنین می نویسد که خوش به حال شما که در علوم 

نش شما مجهز شود. اما فیزیک مشغول به فعالیت هستید. زیرا براي این که کسی در مورد فیزیک بخواهد صحبت کند باید نسبت به دا
 این قضیه در روان شناسی کامال برعکس است و هر کسی به هر طوري که بخواهد می تواند در این علم نظر دهد. 

این نامه فروید، فضاي غیر علمی کنونی کشور ما را به خوبی نشان می دهد. به نظر می رسد هر کسی با هر توانی از دانش و     
د از روان شناسی صحبت کند که نهایت آن گمراهی و ضاللت براي آحاد مردم و بدنامی این رشته است. تحصیالت خویش، می توان

مجالت زرد روان شناسی، کرسی هاي غیر علمی، مدرسینی با تحصیالتی غیر مرتبط، سوگیران و غرض ورزان، به صورتی غیر مستقیم 
 کمر به شکست این رشته بسته اند. 

ن روان شناسی ایران، شعبه قم، با این نیت که بتواند جهتی کوچک و علمی به رشته روان شناسی دهد، با دریافت شوراي اجرایی انجم    
مجوز از شوراي مرکزي انجمن روان شناسی ایران، اقدام به برگزاري سمپوزیوم روان شناسی نموده است که به لطف خداوند و با همکاري 

 در اولین سمپوزیوم علمی با چهار محور:موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر این مهم 
 . اخالق حرفه اي در روان شناسی و مشاوره1
 . دستاوردهاي نوین و جهانی در روان شناسی و مشاوره2
 . اشتغال زایی و آینده شغلی روان شناسی و مشاوره 3
 . نقش تکنولوژي در روان شناسی و مشاوره 4

 به بار نشست. 
 متخصصین مستندات آن به پیوست، ارایه می شود. بدین منظور جهت آگاهی سایر 

 شرح پنل ها و مستندات:
در محور اول با عنوان اخالق حرفه اي، دکتر علیرضا آقایوسفی، دکتر سعید دانشور و دکتر نفیسه حبیبیان به ایراد سخن پرداختند. 

سبت به مهارت آموزي و استفاده از سوپروایزرهاي ایشان پس از معرفی نمایه هاي اخالق حرفه اي در رشته روان شناسی در کشور، ن
فارغ التحصیل و دانشجوي  50متعدد که می تواند کارگشا و پیشگیر از خطاهاي حرفه اي باشد اشاره کردند. این پنل با حضور بالغ بر 

 روان شناسی و مشاوره ارایه گشت. 
 

 . پنل اخالق حرفه اي در روان شناسی و مشاوره1تصویر
 

 
 

ور دوم، دستاوردهاي نوین و جهانی در رشته روان شناسی و مشاوره پنلی باحضور دکتر امیرحسین جواهري و دکتر علی در مح
 آبیارحسینی، ارایه مطالب صورت گرفت. 
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 : دستاوردهاي نوین و جهانی در رشته روان شناسی و مشاوره2تصویر

 
 

وم از ارایه مطالب سمپوزیوم، اشتغال زایی و آینده شغلی رشته مطرح گردید. در این پنل اساتید بزرگوار دکتر بهروز قالیی و در محور س
جهت دهی بیشتر ایشان در به عهده گرفتن مسئولیت هاي کوچک و  این پنل به .دکتر محمد رحیمی ارایه مطالب را به عهده گرفتند

 . پرداختنهایتا رسیدن به اهداف بزرگ 
 : پنل چهارم با عنوان اشتغال زایی و آینده شغلی روان شناسی و مشاوره3تصویر 

 
 
در محور چهارم از ارایه مطالب سمپوزیوم، دکتر محمد امینی و دکتر حسن میرزاحسینی نسبت به ارایه مطالب در زمینه نقش تکنولوژي 

با جذابیت زیادي نسبت به اختراع برخی از نرم افزارهاي کاربردي که نسبت به در روان شناسی و مشاوره ارایه مطالب نمودند. این مبحث 
تست هاي شخصیت معتبر ارایه خدمات می کنند تا زمانی که اپلیکیشن هاي مشاوره و روان درمانی مطرح می شوند، صورت گرفت. از 

 اده از سایر متخصصین و بهره گیري از علوم ایشان بود. شگفتی آفرینی این مباحث ایجاد خالقیت دانشجویان و فارغ التحصیالن در  استف
 : نقش تکنولوژي در روان شناسی و مشاوره4تصویر 
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 : پوستر سمپوزیوم، با طراحی منحصر به وضعیت دستگاه روان :5تصویر 

 

 . شناسی ایران تمایل نشان دادندروانانجمن به عضویت جدید نفر  250در پایان بالغ بر 
 
 
 
 
 نکوداشت دکتر حمزه گنجی -1-5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم اندیشمندان خانه و ایران شناسی روان انجمن همکاري با شناسی روان مطرح استاد -گنجی حمزه دکتر تکریم و نکوداشت آیین
 .دش برگزار انسانی علوم اندیشمندان خانهدر  ماه آذر 11 روز  انسانی

 .دگی از انجمن روان شناسی ایران در این مراسم سخنرانی ایراد فرمودندخانم دکتر شیوا دولت آبادي به نماین   
 

 شناسیي روانهاي خبري حرفهاخبار و گزارش -5
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 ضرورت پژوهش کیفی عاري از شتاب زدگی -1-6

 حمید خانی پور (استادیار دانشگاه خوارزمی)

ن فهم ماهیت گرفتطرفه موجب نادیدهاست؛ اما این رشد یکنگر، شناخت از فرایندهاي عالی ذهن بیشتر شدهاگر چه با روش کمی
ها، اطالعات دوري از است. مقایسه میانگین گروههاي ذهنی شده هاي ذهنی و شناسایی فرایندهاي ساخته شدن کنشذهن، معناي کنش

گیري فرایندهاي عالی ذهن و تواند نقش زبان را در شکلدهد وبه عالوه، این رویکرد نمیتجربه شخصی و معناي ذهنی افراد به دست می
-نگاهی به تاریخ رواناي درون روانی انگاشته میشوند، نمیدهد. دهی به فرایندي که در ظاهر، تجربهرا در شکل 1ور تأثیر گفتمانطهمین

-است. برنتانو کتابی با عنوان روانشناسی بوده گیري روانهاي اصلی اولیه شکلدهد که نگاه پدیدارشناختی یکی از نحلهنشان می شناسی
کند اما جاذبه و مزمان با وونت در اواخر قرن نوزدهم منتشرکرد که نگاهی غیرکمی و غیرفیزیولوژیک را توصیف میشناسی تجربی ه

شناسان به قدري زیاد بود که مانع از توجه بیشتر به رویکردهایی مانند سیطره علوم طبیعی مانند فیزیک و شیمی به ویژه براي روان
). التفاتی بودن ذهن، تلویحاً معنامند 1950را ذاتی مفروض گرفت (بورینگ، 2ویژگی التفاتی بودن پدیدارشناسی شد. برنتانو براي ذهن

هاي ذهنی به روش هایی غیرکمی نگري که مفروضه رسد راه فهم معناي کنشهاي ذهنی را پررنگ میکند. به نظر میبودن کنش
 د.  پذیرند مانند پدیدارشناسی  نیاز دارمعنامندي کنش ذهنی را می

ها است. پژوهش کیفی تالشی نظامند براي فهم ها و کشف ناشناختهپژوهش کیفی عملی از جنس کشف کردن و گرانبار از ماجراجویی
شود محصول زبان، تجارب پدیدارنگرانه و فرایندهاي اجتماعی هستند. انجام پژوهش کیفی جدا از هایی است که تصور میپدیده

توجهی به آنها باعث شود دانشی تولید هایی دارد که ممکن است بیها و پیچیدگیابیت کاوشگري، ظرافتهاي اولیه و جذزدگیهیجان
شود، چیزي که در گري آغاز میورزي و پرسشنشود یا دانشی تولید شود که هیچ تقریبی به حقیقت ندارد. پژوهش با تعقل و اندیشه

است ولی گاهی به نادرست  است. زیربناي اصلی پژوهش، پرسش و فرضیه و ایدهفضاي پژوهشگري روانشناختی در ایران، گاهی برعکس 

                   
1 . discourse 
2. intentionality 

 شناختیهاي رواندیدگاه -6
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کردن این مشکل اولویت به روش، ابزار و متغیر داده میشود. این مشکل پژوهشی نیازمند بازاندیشی درباره مفهوم پژوهش است. برطرف
دارد.  هاي پژوهشدرباره طراحی دقیق سؤال و فرضیهشناختی و اندیشیدن شناختی، معرفتنیاز به درك بهتر و بیشتر مسائل هستی

توانیم از شناسی درباره این امر است که چگونه میشناسی، پرسشی درباره ماهیت دنیا است. درحالی که پرسش معرفتپرسش هستی
 یم بشناسیم. خواهکه ما چه چیزي را میشناسی درباره چیستی دانش است،  یعنی اینچیزي شناخت کسب کنیم. پرسش هستی

توجه به مفروضه هاي هستی شناختی و معرفت شناختی کمک میکند خودآگاهانه تر پژوهش کنیم  و از اول بدانیم به دنبال تولید چه  
دانیم و مفروضه هاي روش پژوهش خود را در قبال موضوع پژوهش بهتر درك نوع دانشی هستیم، نقش خودمان را در پژوهش چه می

تر است. داده ها در پژوهش کیفی را باید براساس جهت گیري معرفت شناختی پرسش پژوهش، ر پژوهش کیفی پر رنگکنیم. این امر د
به سه شیوه متمایز تحلیل کرد. براي مثال مطالب گفته شده در مصاحبه، ممکن است بیانگر گزارشی واقعی از چیزهایی باشد که براي 

شونده براي رفع مسئولیت در قبال اتفاقی باشد که برایش رخ داده ربوط به تالش مصاحبهشونده رخ داده است. یا ممکن است ممصاحبه
شونده در نظر گرفت و یا ممکن است مطالب هاي ناهشیار مصاحبهتوان تجلی خواستهاست. از منظري دیگر مطالب مصاحبه را می

اهی که براي بررسی وضعیت و ماهیت مطالب مصاحبه استفاده شونده درباره دنیا مطلع کنند. دیدگمصاحبه، ما را از دیدگاه مصاحبه
کنیم و این چارچوب نظري کنیم، یعنی قرائتی که از متن داریم، به چارچوب نظري بستگی دارد که با تکیه بر آن، متن را تحلیل میمی

گاه است، آن 1گرایی اجتماعیجنس برساخت شناسی ما ازشناسی ما قرار دارد. مثالً اگر موضع معرفتتحت تأثیر موضع و دیدگاه معرفت
دانیم که متن را با استفاده از یک چارچوب گفتمانی تحلیل خواهیم کرد. این بدان معنی است که متن را حاوي منابع گفتمانی می

نگر ا از جنس تجربیشناسی مها را دارد. اما اگر موضع معرفتها، قصد ساختن و خلق نوع خاصی از واقعیتشونده بر اساس آنمصاحبه
هاي معنایی را که هاي تحلیل پدیدارشناسی استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم مقولهباشد، احتماالً یا از روش نظریه داده بنیاد یا روش

ندهاي ذهنی اند، شناسایی کنیم. در این حالت، متن در نقشِ بیان کالمیِ فرایشوندگان براي معنادهی به رویدادها استفاده کردهمصاحبه
 ).2013شود (ویلگ، شونده در نظر گرفته میمصاحبه

هاي پژوهش زدگی تأکید افراطی بر دنبال کردن دستورالعملی روشاست. روش 2زدگییکی از عیب هاي کلی پژوهش در ایران، روش
هاي فیزیکی روش أکید بر جنبهعمق براي انجام پژوهش با تزدگی است؛ نوعی پرشی کماست. مقصود ار روش زدگی چیزي مانند علم

شود و این هدف از طریق اجرا و استفاده درست پژوهش است. هر چند دقت علمی هدف بسیار مهمی در پژوهش باید در نظر گرفته 
ه پردازي غلط مسأله پژوهش و شیوه تقرب و پاسخ بتواند ضعف اندیشه و مفهومشود، اما تأکید زیاد بر این جنبه نمیروش حاصل می

). در اغلب پژوهش هاي ایران به نظر این جنبه مهمتر از مساله پژوهش در نظر 2001سؤال پژوهش را پنهان یا جبران کند (هایمن، 
نگري هم جاي خود را . این وضعیت در امر پژوهش کیفی نیز وجود دارد و نادیده گرفتن آنها باعث خواهد شد شورِکیفیگرفته شده است

بر ضرورت پژوهش کیفی هرگز نباید این برداشت را دامن بزند که روانشناسی نیازمند آزمایشگري دقیق همچون  به پوچی بدهد. تاکید
 سایر روش هاي علم نیست، بلکه تاکیدي است بر توجه بیشتر به تکثر روش شناختی.

 منابع
 ارات رشد. تهران: انتش1374). تاریخ علم روانشناسی. ترجمه سعید شاملو، 1950بورینگ، ادوین. (

. تهران: انتشارات 1396). مثدمه اي بر ماهست و فرایند پرسشگري در روانشناسی. ترجمه حبیب اهللا قاسم زاده 2001هایمن، ري. (
 ارجمند

 . تهران: انتشارات دانشگاه خوارزمی. 1397اي بر پژوهش کیفی در روانشناسی، ترجمه حمید خانی پور ). مقدمه2013ویلگ، کارال. (
 
 

 بازگشت به صفحه اول
 

                   
1. social constructivism 
2. methodularity 
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  اي به رشد ویادگیري کودكدیدگاه نقادانه  -2-6
 رویا یعقوبی

 دانشجوي دکتري روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 
 

ی هستند. به همهمه که امروزه از کنار مهد ها و مدارس که می گذري، تجمع والدین و مادرانی را می بینی که مشغول صحبت هاي گروه
 نزدیک می شوي یکی از بحث ها همیشه داغ است، کودك نابغه. 

هر کدام از مادرها در تعریف و تمجید هوش کودك و یادگیري فراتر از رشد او صحبت می کند و می خواهد در این میدان مسابقه    
 گوي سبقت را از دیگري بگیرد. 

نی می فهمی که کودکی قبل از ورود به مدرسه بر خواندن و نوشتن فارسی مسلط است، بیشتر که نزدیک می شوي و دقت می ک   
دیگري عالوه بر این بسیاري از دوره هاي زبان انگلیسی را گذرانده است و آن یکی اصرار دارد که فرزندش در پیش دبستانی، پایتخت 

فرو می روم، آیا این حفظیات تا سال دیگر در مدرسه به یاد او  همه کشور ها را از حفظ است. کلمه حفظ را که می شنوم بیشتر به فکر
خواهد ماند ؟ اصال حفظ کردن چقدر ارزشمند است ؟ چرا حرفی از خالقیت به گوش نمی رسد؟ چرا کسی از بازي هاي کودکانه حرفی 

آغاز خود مدرسه شروع کنند و با سرعت نمی زند ؟ گویی همه تالششان را گذاشته اند برا ي آنکه درس ها ي مدرسه را حتی زودتر از 
نمره هاي باال کسب کرده و البته به کجا برسند ؟ اصال هدف چیست ؟ تربیت دکتر ها و مهندس ها و. .. یا تربیت انسانی با روان سالم و 

هاي علوم نظري بلکه در شاد که قرار است بر حسب عالقه خود راه زندگی اش را انتخاب کند ؟ آن هم شاید نه در دانشگاه ها و رشته 
 مدارس هنري و فنی حرفه اي و. ..

متوجه پراکندگی افکارم شده ام، پس از جمعیت فاصله می گیرم و دور می شوم تا بهتر بتوانم به جنبه هاي رشد و یادگیري کودکان    
 فکر کنم. 

ت عقیده دارد که کودك تا شش سالگی باید با بکار اریکسون که یکی از جامع ترین طبقه بند ي ها در مورد رشد را ارایه کرده اس   
گیري مهارت هاي ذهنی و حرکتی، خودش انتخاب کند و تصمیم بگیرد، والدین امکان انتخاب آزاد را فراهم کرده و به کودکان فشار 

کاوش می کنند و ابتکار عمل،  نیاورند یا او را شرمنده نکنند. کودکان از طریق بازي وانمود کردن، نوع آدمی را که می توانند بشوند
احساس بلند پروازي و مسولیت زمانی شکل می گیرد که والدین از درك جدید هدف و مقصود در فرزند خود حمایت کنند. در صورتی 

 )1395که والدین زیاد توقع داشته باشند که فرزند آن ها خود را کنترل کند، موجب احساس گناه در او می شوند (محمدي ، 
بت از انتخاب آزاد، ابتکار عمل و استقالل است. اریکسون در این باره خاطر نشان می سازد که ابتکار به استقاللی که کودك به صح   

دست آورده است جهت می بخشد. کودك از این پس به خاطر لذت اشتغال و فعال بودن به عمل می پردازد و خود را در مقابل وظیفه 
لدین و تشویق هایی که کودك در اولین کوشش هایش دریافت می کند، می تواند به کودك در تشکیل معینی می سنجد. پشتیبانی وا

 )1395تصویر مثبت از خود و همچنین ایجاد شخصیت مستحکم کمک کند (محمدي ، 
زي کردن )) است. فروبل نوعی دیگر از فعالیت هایی که که والدین در این سن می توانند به کودك کمک کرده و با او همسو باشند ((با   

 در کتاب مقدمه اي بر آموزش و پرورش انسان درباره بازي چنین می گوید : 

بازي باالترین مرحله رشد کودك و به عبارت بهتر باالترین رشد انسان در این دوره از زندگی اش است، زیرا بازي انعکاسی از فعالیت    
فرد است. بازي پاك ترین، صادقانه ترین فعالیت فرد و نیز نمونه اي از زندگی و طبیعت  هاي درونی و نمایشی از خودکاوي یا خود فعالی

نهانی و درونی انسان در کل است. به همین دلیل بازي، خوشی، آزادي، رضایت، استراحت درونی و برونی و صلح و صفا با دنیاي خارج را 
و طبیعی کودك در این زمان را، باعث شکوفایی درونی آینده او می داند ( براي کودك به ارمغان می آورد . وي بازي هاي خود به خودي 

 ).  1393مفیدي، 

سخن درباره رشد و شکوفایی کودکان بسیار زیاد است اما خالء آن چیزي که احساس می شود، عملکرد بهتر وکوشش بیشتر    
ن در مدارس و به خصوص مهد کودك و پیش دبستانی ها، روانشناسانی است که با تاکید بر جنبه هاي رشد و یادگیري متناسب با س
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والدین را هر چه بهتراز مراحل چرخه رشد کودکان آگاه کنند. روانشناسانی که با آموزش نیازهاي هر مرحله از رشد کودکان ، موجبات 
حقوق اولیه کودکان است را به آگاهی والدین از لذت بردن هرچه بیشتر فرآیند رشد در کودکان شده و لزوم ((بچگی کردن)) که از 

 والدین گوشزد کنند. 

البته که حضور جامع روانشناسان در مراکز آموزشی پر واضح است، اما امید است که به آگاهی والدین از چرخه رشد کودکان به    
 خصوص در قبل از ورود به مدرسه، توجهی بیش از پیش شود. 

 
 منابع

موزش و پرورش در دوره پیش از دبستان.تهران: نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ) . مبانی آ1393مفیدي، فرخنده. (-
 دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

 ) . مفاهیم اساسی در روانشناسی رشد . تهران: نشر کتابخانه فرهنگ .1395محمدي، علیرضا. (-

 
 

 فحه اولبازگشت به ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

29 
 

 1397 زمستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجمینچهل و 
 

 
 

 اولین همایش ملی علوم انسانی، تولید و صنعت -1-7

      :همایش اصلی محورهاي
 تحلیل و انتقادي ارزیابی •
 مرزي برون و تطبیقی مطالعات •
 موانع و ها چالش بررسی •
 سنجی ظرفیت و ها امکان بررسی •
 بومی فنی، علمی، کارهاي راه ارائه •
 تاریخ، سیاسی، علوم (حقوق، انسانی علوم مختلف هاي حوزه ارتباط خصوص در •

 با تربیتی) علوم اخالق، شناسی، روان فرهنگ، اجتماعی، علوم مدیریت، اقتصاد،
 صنعت و تولید

  "صنعت و تولید انسانی، علوم ارتباط " ملی همایش فرعی محورهاي
 صنعت و تولید سیاسی، علوم حقوق،تاریخ، محورهاي •
 شناسی سازوکار تولید ملیلوم انسانی و اجتماعی در آسیبهاي عپتانسیل •

 ارزیابی انتقادي رابطه علوم انسانی و اجتماعی و صنعت در ایران •
 شناخت براي صنعت، و اجتماعی و  مطالعه تطبیقی و بررسی تجربه کشورها در رابطه علوم انسانی •
 صنعت و تولید فرهنگ، اجتماعی، علوم محورهاي •
  صنعت و تولید تربیتی، علوم اخالق، ناسی،ش روان هاي محور

 1397اسفند ماه  6و  5تاریخ برگزاري همایش 
 /http://hiconf.ihcs.ac.ir/faوب سایت همایش: 

 
 سومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر -2-7

 :همایش اصلی محورهاي
 محورهاي تربیتی:

 ريفرزند پرو

 خانواده و مدرسه مادر،

 ها ارزش و فرهنگ مادر، 
 

 محورهاي روان شناختی:
 سالمت مادر

 آسیب شناسی روانی طالق مادر

 طالق مادر و پیامدهاي آن بر فرزندان
 کنش انعکاسی مادر و تحول کودکان

 و ...

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش هاي  -7
 
 
 
 
 

http://hiconf.ihcs.ac.ir/fa/
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 خانواده
 مادران سرپرست خانواده

 آسیب شناسی کاهش ازدواج
 روانی خانوادهنقش مادران در بهداشت 

 جامعه
 آسیب هاي اجتماعی

 حمایت از مادران در سیستم آموزش عالی

 حمایت اجتماعی از مادران باردار
 تصویر مادر در رسانه، فیلم و سینما

 کودك
 مادر: حمایت و مراقبت از کودك

 مادران و کودکان داراي نیازهاي ویژه
 فوت مادر و پیامدهاي آن بر فرزندان

 ی فرزندانمادر و هویت جنس
 

 1397اسفند  12و  11زمان برگزاري همایش: 
 https://ncm.um.ac.ir/index.php وب سایت همایش:

 
 

 دومین همایش سالیانه انجمن علمی روان درمانی ایران -3-7
 :همایش اصلی محورهاي

 درمانیروان و روان-معناي فرهنگی تن •
 درمانیانطباق فرهنگی روان •
 درمانیهاي فرهنگ ایرانی براي روانظرفیت •
 محوردرمانی جامعهروان •
 درمانیاجتماعی روان-ابعاد فرهنگی •
 هاي اجتماعیدرمانی، تغییرات و بحرانروان •
 درمانیجنسیت و روان •
 درمانی در ایراندرمانی و زوجدرمانی، خانوادهگروه •
 مانیدرشناخت اجتماعی و روان •

 درمانیمغز، علوم شناختی و روان •
 درمانیهاي نوین و روانفناوري •
 درمانیرفتارهاي اعتیادي و روان •
 درمانیهاي اجتماعی و روانمشکالت و آسیب •
 درمانی مشکالت جنسیمالحظات فرهنگی در روان •
 درمانیاخالق و قانون در روان •
 درمانیاقتصاد روان •

 
 ...تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ي  ملی ایران 1397بهمن  12تا  10زمان و مکان برگزاري: 

 /congress-net.ir/annual-https://www.ipa وب سایت همایش:
 
 

https://ncm.um.ac.ir/index.php
https://www.ipa-net.ir/annual-congress/
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 پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگ سال -4-7
 

هاي فرهنگی درحوزه فرهنگ پژوهشوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، به منظور توسعه 
و هنر ایران، تشویق پژوهشگران و اندیشمندان داخلی و خارجی به تحقیق در ابعاد 
مختلف فرهنگ، هنر و ارتباطات در ایران و نیز شناسایی و معرفی آثار برتر در حوزه 

المللی پژوهش فرهنگی سال را برگزار پانزدهمین جشنواره بین هاي فرهنگی،پژوهش
 .کندمی

 به اثر ارسال مهلت سال، فرهنگی پژوهش جشنواره بنا به اعالم دبیرخانه پانزدهمین 
 نویسندگان، پژوهشگران، اعالم، این براساس . شد تمدید 97 دي 15 تا جشنواره این

 آثار تا دارند فرصت 1397 دي 15  تا تکمیلی تحصیالت دانشجویان و استادان
 رسال کنند.ا شنوارهج دبیرخانه به را خود پژوهشی

) پانزدهم دوره(سال فرهنگی پژوهش جشنواره مندان به ارسال اثر باید به صفحه عالقه
 اثر جشنواره، در نام ثبت فرم تکمیل از پس  مراجعه  ricac.ac.ir سایت در

 کنند. ارسال را خود پژوهشی 

 1397بهمن  28تاریخ برگزاري: 
 /https://www.ricac.ac.ir :وب سایت

 بازگشت به صفحه اول

 
 

 
14th Annual Conference of the European 
Human Behaviour and Evolution Association 

From 23 to 26 April 2019, we are very glad to welcome 
you for the 14th Conference of the European Human 
Behaviour and Evolution Association in Toulouse. 

Website: https://ehbea2019.sciencesconf.org/ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 بازگشت به صفحه اول

 بین المللی شناختیروانهمایش هاي  -8
 
 
 
 
 

https://www.ricac.ac.ir/fa/festival/21/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://www.ricac.ac.ir/
https://ehbea2019.sciencesconf.org/
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 شناسی غذاروانشب یلدا و  -1-9
 الهام غروي آشتیانی

 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

آخرین روز پاییز آغاز و تا طلوع اولین روز غروب  شب یلدا، که از. است انایرانی ملی هايجشن ترینقدیمی یا شب چله ازشب یلدا 
شوند. تر میها کوتاهاست و مصادف با انقالب زمستانی است. پس از شب یلدا روزها بلندتر و شب بلندترین شب سالزمستان ادامه دارد، 

 جشن شب یلدا در حقیقت شادي براي غلبه روز و روشنی بر شب و تاریکی است.
هاي اصلی در جشن شب یلدا سفره یلدا است که شامل شامی مفصل همراه با شیرینی و انواع خشکبار، مانند برگه هلو و کی از بخشی   

هاي ایرانی در شب یلدا ها و غذاها بخشی مهم از سمبلهاي فرهنگ ایرانی هستند. خانوادهزردآلو و آجیل شب یلدا است. خوراکی
همچنین در شب یلدا خواندن  کنند.میهم میل دور  کنند و، تهیه میرا و انار هندوانه خورشیدند، یعنیهایی که سمبل آفتاب و میوه

 .رایج استهاي پیران و یزرگان خانواده، و نیز تفأل به دیوان حافظ شاهنامه و روایت قصه
عادات غذایی و چگونگی ایجاد سبک زندگی  هاي آن باعث شد که مطلبی در مورد روانشناسی غذا، وشب یلدا و خوراکیهمزمانی با    

 هایمان عادات غذایی سالم را نیز حفظ کنیم.جدید در ارتباط با غذا و کنترل پرخوري تهیه کنم تا در کنار شادي و جشن
همچنین، ممکن اي بهتر ممکن است بتوانید رفتارهاي اجباري خود در غذا خوردن و افزایش وزن را کنترل کنید. هاي تغذیهبا انتخاب   

مان تأثیر خوریم بر احساسخورید را تجربه کنید. آنچه که میاست احساس آرامش، سطح انرژي باال یا حسِ آگاهی از غذاهایی که می
این غذا بسیار خوشمزه است و بدن را «گوییم گذارد. غذا باید باعث شود ما احساس خوبی داشته باشیم. براي همین است که مثالً میمی
تواند سالمت و کیفیت زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به احساسات غذا خوردِن بسیار کم یا بسیار زیاد می» کند.ویت میتق

هاي سالم و توجه بیشتر به نحوه انتخاب غذا، ممکن است قادر به کنترل خوردن اجبارگونه و منفی نسبت به غذا شود. با یادگیري انتخاب
زن باشید. با کنترل کردن اشتها و نحوه خوردنتان، احساس آرامش، سطح انرژي باالتر و حسِ آگاهی از غذاهایی که شروع افزایش و

 آورید.خورید را به دست میمی
 به طور کلی، تغییر باورهاي عمیق و عادات غذایی ناسالم منافع بسیاري، از قبیل موارد زیر، را دربر دارد:

 يافزایش سطح انرژي و هوشیار •
 رابطه مثبت با غذا •
 بهبود سالمت •
 تحرك آسان تر و •
 بهبود تصویر بدن •

 کنیم تا تغذیه سالمی داشته باشیم، اما این کار خیلی هم ساده نیست.تمام سعیمان را می
 عوامل مؤثر بر رفتارهاي تغذیه اي ما چیست؟

 فتارهاي غذاییمان تأثیر بگذارد. این عوامل عبارتند از:توانند بر احساسات ما در مورد غذا و رکارشناسان معتقدند عوامل بسیاري می
 عوامل فرهنگی •
 عوامل تکاملی •
 عوامل خانوادگی •
 عوامل شخصی •

 مناسبت فصل -9
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 وضعیت اقتصادي •
 عوامل روانشناختی •

اي براي کنارآمدن با احساساتی مانند استرس، خستگی یا اضطراب و یا حتی براي بسیاري از مردم از غذا و خوردن به عنوان وسیله   
تواند کند، اما در بلندمدت میمدت به آرامش و آسایش کمک میکنند. خوردن غذا در کوتاهشان استفاده میطوالنی کردنِ احساس شادي

 منجر به احساس پشیمانی و گناه و افزایش احساسات منفی شود. درحقیقت، با پناه بردن به خوردن براي مقابله با استرس، با خود
 self)تواند به تصویري که از خود دارید آیید. عالوه بر این، افزایش وزن میتان شده است کنار نمیسمشکلی که باعث استر

image) .آسیب بزند 

 نقش روانشناسی در مدیریت وزن چیست؟
ند وزن خود را کندهند. در افرادي که تالش میروانشناسی علم مطالعه رفتار است. مطالعه این که چگونه و چرا مردم کاري را انجام می

 پردازد:مدیریت کنند، روانشناسی به موارد زیر می
 هایی براي تغییر عادات غذایی است.اي فرد و یافتن راهرفتار: درمان شامل شناسایی الگوهاي تغذیه •
ت با مشکل در مدیریت وزن مرتبط اس (self-defeating)شناخت (تفکر): درمان بر شناسایی الگوهاي تفکر خودـ تخریبی  •

 تمرکز دارد.

 
 درمانهاي مورد استفاده براي مدیریت وزن:

گیرد، چرا که هم با الگوهاي تفکر و هم با ـ رفتاري روشی است که اغلب براي کنترل و مدیریت وزن مورد استفاده قرار میدرمان شناختی
 الگوهاي رفتاري سرو کار دارد.

 شود عبارتند از:آن پرداخته میـ رفتاري به برخی حوزه هایی که در درمان شناختی   
 »:آمادگی فرد براي تغییر«تعیین میزان  •

 شامل آگاهی فرد از آنچه براي رسیدن به اهداف باید انجام شود و تعهد او به انجام آن.
 یادگیري نحوه نظارت بر خود: •

ه انتخاب مواد غذایی توجه بیشتري کند آگاه شوید، و نسبت بکند تا از عواملی که خوردن را تحریک میـ نظارتی کمک میخود
 کند تا به طور درازمدت نیز به پیشرفت خود در این مسیر توجه داشته باشید.داشته باشید. همچنین کمک می

 شکستن پیوندها: •
هاي خاص و شوند، مانند نخوردن در زمانهایی است که منجر به رفتار غذا خوردن در فرد میدر اینجا تمرکز بر کنترل محرك

ـ رفتاري، به عنوان مهارتی براي مقابله و کنار آمدن با استرس، به فرد یاد عدم نگهداري غذاهاي ناسالم در خانه. درمان شناختی
تر جایگزین کند. تقویت مثبت، تمرین و ممارست/حل مسأله، پیدا کردن دهد که عادات غذایی ناسالم خود را با عادات سالممی

ها و رفتارهاي ها براي شکستن پیوند بین محركهاي خاصی هستند که از آندات غذایی، تکنیکحمایت اجتماعی و تغییر عا
 شود. اي استفاده میتغذیه

 اي چیست؟ـ رفتاري به رفتارهاي تغذیهنگاه درمان شناختی
تواند باعث ـ تخریبی که میودکند تا الگوهاي تفکر خکنید؛ کمک میپردازد که چگونه در مورد غذا فکر میدرمان شناختی به این می

هاي مثبت ـ گوییتر، مدیریت و کاهش وزن شود را شناسایی کنید. همچنین به یادگیري و تمرین خودتضعیف موفقیت در تغذیه سالم
 ها دارد.کند که خود نقشی مهم در کنار آمدن با استرسنیز کمک می

 ـ خریبی عبارت است از:هایی از افکار خودنمونه
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 »توانم این کار را انجام بدهم.ن خیلی سخت است. نمیای« •
 »اي هستم.خوردهاگرنتوانم به هدفم که کاهش وزن است برسم، آدم ناتوان و شکست« •
 »خواهد بخورم.توانم هر چه دلم میام، میحاال که وزن کم کرده« •

 ز:ها عبارت است اهاي مثبت براي کنارآمدن با استرسهایی از خودـ گویینمونه
توانم جلوي این الگوي رفتاري را کنم، احتیاج دارم به این فکر کنم که چه طور میام که پرخوري میحاال که متوجه شده« •

 »بگیرم.
اي طراحی کنم که اگر دوباره براي غذا خوردن باید بفهمم که چه چیزي باعث تحریک پرخوري در من شده است، تا برنامه« •

 »نم با آن مقابله کنم.برانگیخته (تحریک) شدم بتوا
 »مانم تا این حس گذر کند و برطرف شود.واقعاً گرسنه هستم یا این فقط یک هوس است؟ منتظر می« •

 کند تا وزنم را مدیریت کنم؟چه راهبردهایی به من کمک می
. اگر براي کاهش وزن خود کننده است. مدیریت وزن به نوعی ایجاد تغییري در سبک زندگی استبراي کاهش وزن، تغییر تفکرتان کمک

 »توانید آن را حفظ کنید.مدت را در پیش بگیرید، کاهش وزن اتفاق نخواهد افتاد یا نمیتنها یک رژیم کوتاه
 چند نکته مفید براي شروع کار:

 اي سالم هستند.غذاهایی را براي خوردن انتخاب کنید که از نظر تغذیه •
 هاي غذایی را از حذف نکنید.وعده •
 غذایی خود را پیگیري کنید (به دفترروزانه غذا مراجعه کنید).عادات  •
 میزان غذاي خود در شب را محدود کنید. •
 مقدار زیادي آب بنوشید. •
 پرتی).وقتی میل افراطی به خوردن دارید، آن را به تأخیر بیاندازید یا ذهن خود را از آن منحرف کنید (تکنیک حواس •
 ورزش کنید. اید، به جاي خوردن،حوصلهوقتی بی •
 هنگام غذا خوردن به تغذیه خود توجه داشته باشید. در حال تماشاي تلویزیون، کار کردن، و رانندگی کردن غذا نخورید. •
 تنها در یک جاي معین، مثالً روي میز آشپزخانه، غذا بخورید. •
 خورید باشید.مواظب اندازه غذایی که در هر وعده می •
 ی از غذاها را بدهید و خودتان را از خوردن غذاهاي خاص محروم نکنید.به خودتان اجازه خوردن طیف وسیع •
 خودتان را در این مسیر ترغیب و تشویق کنید. •
 دهید به عنوان تغییري در سبک زندگی نگاه کنید.تان میبه تغییري که در عادات غذاي •
 د.در وزن کردن خود افراط نکنید و بیش از یک بار در هفته خودتان را وزن نکنی •
 غذاهاي سالم را انتخاب کنید. •

 دفتریادداشت روزانه غذا چیست؟
 شود:اي است و موارد زیر در آن ثبت میدفتر یادداشت روزانه مواد غذایی ابزاري براي ضبط جزئیات رفتارهاي تغذیه

 خورید.چه غذایی می •
 خورید.چه زمانی غذا می •
 خورید، چه احساسی دارید.وقتی غذا می •
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 دهید.دن، چه کاري انجام میموقع غذا خور •

تواند به شما کمک کند تا درك بهتري از آنچه که میخورید و چرا آن را میخورید پیدا کنید. همچنین به دفتر یادداشت روزانه می
 آمیز وزن در شما پیشنهاد بدهد.رواندرمانگرتان نیز کمک میکند تا تغییرات الزم را براي مدیریت موفقیت

 بازگشت به صفحه اول
 

 
 
 

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

 

دانش آموخته دکتري روانشناسی از دانشکده علوم تربیتی و  مهدیس مقصودلو دکترنامه پایان چکیده -1-10
  بهشتیانشگاه شهید د روانشناسی

  خبر 
اثربخشی توانبخشی مبتنی بر راهبردهاي جبرانی و ترمیمی "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان مهدیس مقصودلودکتر 

در را  "کردهاي اجرایی کودکان داراي عالیم و نشانه هاي اختالل نقص توجه و بیش فعالی پیش از سن دبستانبر بهبود کار
 .رساند اتمام به 1397مهر 
  .است شده (اساتید مشاور) هدایت دکتر جلیل فتح آبادياهنما)، تاد ر(اس وحید نجاتیدکتر  توسط ایشان نامهپایان

 چکیده
ترین اختالالت دوران کودکیاست. کارکردهاي اجرایی در بسیاري از کودکان فعالی یکی از رایجتوجه و بیش زمینه و هدف: اختالل نقص

بخشی  شناختی جهت کاهش این نقایص طراحی هاي مختلفی در توانفعالی نقص دارند.روشداراي اختالل نقص توجه و بیش
بخشی جبرانی بر کارکردهاي اجرایی کودان داراي عالیم و توان بخشی ترمیمیاند.هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانشده

 فعالی پیش از سن مدرسه است.هاي نقص توجه و بیشو نشانه
کودك  47مرکز مشاوره شهر تهران است که از آن میان،  3سال مراجعه کننده به  4-7جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه کودکان  روش:

گیري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه فعالی با روش نمونهوجه و بیشهاي نقص تداراي عالیم و نشانه
 2نفر) جاي گرفتند. جهت سنجش ابعاد رفتاري، والدین 17نفر)و کترل ( 15نفر)، مداخله جبرانی (15مداخله ترمیمی (

ارکردهاي احرایی را تکمیل نمودند. گیري رفتاري ک) و پرسشنامه اندازهSC4فعالی (پرسشنامه اختالل نقص توجه و بیش
هاي جستجوي هاي نوروسایکولوژیک کارکردهاي اجرایی با استفاده از آزمونهمچنین به صورت همزمان از کودکان ارزیابی

بخشی دبستانی به عمل آمد. ابزار مداخله در روش توانگمشده، عملکرد مداوم، استروپ شب و روز و ردیابی کودکان پیش
بخشی جبرانی، بسته ترفندهاي مدیریت شناختی کودکان بخشی شناختی آرام و ابزار مداخله در روش توانسته توانترمیمی، ب

آزمون و پیگیري هاي پسماه بعد از مداخله، ارزیابی 2(تمشک)بود. پیش از شروع مداخله، بالفاصله پس از مداخله و همینطور
 گیري مکررتحلیل شدند.واریانس اندازهها با استفاده از تحلیل انجام پذیرفت. داده

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که توان بخشی شناختی جبرانی بر کلیه ابعاد رفتاري کارکردهاي اجرایی به  یافته ها:
بر بازداري . اما توان بخشی ترمیمیئر این دسته از ارزیابی هاي رفتاري تنها P=0/01استثناي تنظیم هیجانی موثر بوده است 

. به عالوه توان بخشی جبرانی بر حافظه فعال، بازداري و تغییر توجه کودکان در ارزیابی هاي P=0/01اثرگذار بوده است. 
نوروسایکولوژیک اثر معنی داري داشته و توان بخشی ترمیمی بر بازداري، تغییر توجه و افزایش پاسخ هاي درست توجه پایدار 

 نامه دکتريچکیده پایان -10
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مچنین هر دو روش توانبخشی تاثیر معناداري بر کلیه نشانه هاي نقص توجه  و بیش فعالی . هP=0/05موثر ب.ده است 
 . P=0/01داشته اند. 

فعالی و هاي نقص توجه و بیشدهد که هر دو روش توانبخشی برکاهش نشانهنتایج بدست آمده از پژوهش نشان می نتیجه گیري:
اند، اما توانبخشی جبرانی در افزایش کارکردهاي اجرایی لوژیک مؤثر بودههاي نوروسایکوافزایش عملکرد کودکان در ارزیابی

کودکان در زندگی روزمره مؤثرتر از توانبخشی ترمیمی است. این موضوع بیانگر آن است که در درمان کودکان داراي عالیم 
شوند و تکالیف ارائه شده به بافت فعالی پیش از سن مدرسه هر چه والدین بیشتر درگیر در فرایند مداخله نقص توجه و بیش

 تر خواهد بود.تر باشند، اثربخشی درمان در رفتارها و کارکردهاي شناختی کودك محسوسزندگی روزمره نزدیک
   فعالی،ترمیم، جبران، کارکردهاي اجرایی، نقص توجهبیش واژگان کلیدي:

 وان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتیدکتر معصومه آصفی دانش آموخته دکتري رنامه پایان چکیده -2-10
  خبر 
اثر توان بخشی شناختی بر بهبود مهارت هاي زبانی کودکان "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان معصومه آصفیدکتر 

 .رساند اتمام به 1397در شهریور را  "ساله 12-9بیش فعالی  -داراي نقص توجه
 .است شده (اساتید مشاور) هدایت دکتر مسعود شریفیاهنما)، تاد ر(اس تیدکتر وحید نجا توسط ایشان نامهپایان

 چکیده
هاي فعالی با مهارتبیش-طبق پیشینه پژوهشی، بین کارکردهاي شناختی توجه و حافظه کاري و عالیم نقص توجهزمینه: پیش

-مهارت هاي زبانی کودکان داراي نقص توجهبخشی شناختی بر  بهبود زبانی ارتباط وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر توان
 بود. 9-12فعالی بیش

هاي چهارم، پنجم  ابتدایی شهر میانه داراي عالیم آموز پایهدانش 112آموز عادي با دانش 150بدین منظور، ابتدا  روش:
هاي آموزان پایهنفر از دانش 40هاي زبانی و کارکردهاي اجرایی مقایسه شدند و سپس فعالی از نظر مهارتبیش-اختالل نقص توجه

هاي زبانی آزمایشی، آزمون-چهارم، پنجم و ششم بطور برابر و تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل گمارده شدند. در این پژوهش شبه
ارسی شامل آزمون روانی کالمی ترستون،  آزمون زبان دریافتی توکن، آزمون سرعت نامیدن بوستون، ارزیابی توانایی خواندن ف

)APRAي سوانسون، نواالن و ي والدین پرسشنامهي کاري مقیاس هوشکودکان و کسلر و آزمون ثبت توجه بود.نسخه)زیر مقیاس حافظه
 فعالیاستفاده شد.بیش-)براي غربالگري اختالل نقص توجهSNAP-IVپلهام (

تر ازکودکان عادي ضعیف ADHDان هاي زبانی به طور همزمان در کودکنتایج نشان داد که همه مهارت ها:یافته
هاي زبانی هانشان داد که مهارت. همچنین یافته(p<0/001,F(19,143)=45/5,Wilks”8=0/153)هستند

، F=15/68, p=0/01، روانی کالمی (روانی آوایی: (F=29/43,p=0/01)بررسی شده در این پژوهش شامل نامیدن 
، p=0/01: 2، خواندن الفباP=0/01 ،F=17/84:1(خواندن الفبا هاي خواندن ، تواناییF=13/73)روانی معنایی 
F=27/07 :خواندن لغات ،P=0/01،  F=19/82  :توانایی خواندنp=0/01، F=19/97 :تعویض صدا ،P=0/01، 
F=13/47 :درك مطلب ،P=0/01،F=36/85) زبان دریافتی (P=0/01 ،F=6/75 به دنبال توانبخشی شناختی بهبود (

 .اندیافته
فعالی بیش-هاي زبانی را در کودکان داراي نقص توجهتواند مهارتي کاري و توجه میآموزش کامپیوتري حافظه گیري:یجهنت

 تقویت نماید. این یافته، نقش توجه و حافظه کاري را در مهارتهاي زبانی تایید می نماید.
افظه کاري، درك مطلب، سرعت نامیدن، روانی کالمی، فعالی، توانایی خواندن، توجه، حبیش-اختالل نقص توجه واژگان کلیدي:

  بخشی شناختی.توان
 بازگشت به صفحه اول
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 DSM-5موارد بالینی بر اساس  -1-11
 

 بالینی شناسان روان راهنماي/ DSM-5 اساس بر بالینی موارد :عنوان

 بالینی شناسان روان هنمايرا/ DSM-5 اساس بر بالینی موارد :عنوان
 جان بارنهیل پدیدآورنده:

 فرد منش، و مینا طاهري صادق فالح تفتی، احسان نیک مترجمان:
 1397تهران: نیوند،  مشخصات نشر:

 صفحه 176 مشخصات ظاهري:
 

 معرفی کتاب:
 ویراست پنجمین کنار در مکملی عنوان به »   DSM-5 اساس بر بالینی موارد« کتاب

 پزشکی روان انجمن سوي از که) DSM-5( روانی اختالالت تشخیصی و ماريآ راهنماي
 DSM-5 کتاب و کتاب این اصلی ساختار. است شده نوشته شده، منتشر و تهیه آمریکا
 DSM-5 فصول از اول فصل 19 با مجموعه این تشخیصی فصل نوزده. است مشابه

 فضاي با ارتباط یعنی مشترك، اصلی هدف یک مجموعه دو هر همچنین. هستند منطبق
 تأکید کتاب دو هر. پردازند می پزشکی روان هاي تشخیص از بسیاري براي الزم هاي مالك بیان به کتاب دو هر. کنند می دنبال را بالینی

ود) فرد (با توجه به معیارهاي تشخیص و اختالالت همب نبودن یا بودن بهنجار درباره جامع تشخیص یک به رسیدن براي که کنند می
 .اغلب به قضاوت بالینی و سنجیده نیازمند هستیم

 
  )PDM(پویشی  روان تشخیصی راهنماي اساس بر شخصیت اختالالت ارزیابی -2-11

  شریفی محمدامین دکتر :گردآوري و ترجمه
 1397تهران، نیوند مشخصات نشر: 

 صفحه 359مشخصات ظاهري: 
 

  معرفی کتاب:
ي سائق،  پویشی مختلف (نظریه هاي روان ا نظریه، مستلزم آشنایی بPDMدرك مطالب 

ي روابط موضوعی) و مفاهیم کلیديِ مستخرج از این  روانشناسی ایگو، روانشناسی خود و نظریه
این بوده که خوانندگان این راهنماي  PDMفرض مؤلفان  هاست. از آنجا که پیش نظریه

پویشی) و سایکوآنالیتیک  روان    تشخیصی، با اکثر مفاهیم رویکردهاي سایکودینامیک (=
را از همان فصل اول، با بررسی تفصیلی  PDMتحلیلی) آشنایی دارند، در نتیجه،  روان    (=

اند. ولی از آنجا که شاید برخی از خوانندگان،  بندي آنها آغاز کرده اختالالت شخصیت و طبقه
گی آغاز کرده باشند، سه فصل پویشی را به تاز مطالعه در باب پاتولوژي شخصیت از دیدگاه روان

نخست کتاب حاضر، به مرور مفاهیم و اصطالحات رایجِ این دیدگاه اختصاص یافته است. فصل 
ي شناخت اختالالت  پویشی، و فصل دوم و سوم درباره ي درمان روان ي اصول اولیه اول درباره

 هاي جدیدتابکمعرفی -11
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پویشی است. این سه فصل، خواننده را براي ورود به  یکرد روانشخصیت بر اساسِ سه سطحِ شدت (یعنی نوروتیک، مرزي و سایکوتیک) از رو
آماده خواهد کرد. خوانندگانی هم که با مفاهیم فوق آشنایی دارند،  PDMتر اختالالت شخصیت بر اساس  هاي بعدي، و درك عمیق فصل
 ِرو را از فصل چهارم آغاز کنند. توانند از سه فصل نخست بگذرند و مطالعه کتاب پیش می

 

  درآمدي بر پژوهش کیفی در روانشناسی -3-11
 2013کارال ویلگ، ویراست سوم، نویسنده: 
 حمید خانی پور و همکارانمترجم : 
 1397دانشگاه خوارزمی. پاییز  :انتشارات

 

 معرفی کتاب:
این کتاب دربردارنده دو بخش و هر بخش شامل شش زیربخش است. بخش اول مربوط به مبانی 

ش کیفی، شیوه نگارش پروپوزال براي پژوهش کیفی، شیوه تنظیم سواالت ، فلسفی روش پژوه
شیوه هاي جمع آوري اطالعات  و شیوه هاي کلی تفسیر داده ها  است . در بخش دوم روش هاي 
کیفی شامل تحلیل مضمونی، نظریه داده بنیاد، پدیدارشناسی (توصیفی و تفسیري)، مورد پژوهی، 

گفتمانی، تحلیل گفتمان فوکویی شرح داده شده است . در فصل ماقبل  تحلیل دیداري،  روانشناسی
آخر، روش هاي  پرداختن به مسائل روایی و اعتبار در پژوهش هاي کیفی مورد بررسی قرار گرفته 
است و فصل آخر کتاب هم مرتبط با مسیرهاي پیش رو براي توسعه روش هاي کیفی است. ضمناً 

بخش ضمیمه است که به صورت مفصل،  نحوه اجرا ي سه روش این کتاب شامل سه مطالعه در 
ین پژوهش کیفی شامل روش هاي نظریه داده بنیاد، پدیدارشناختی و تحلیل گفتمان فوکویی و نحوه گزارش نوشتاري این روش ها تشریح شده است. ا

 منتشر شده است. 1397کتاب در انتشارات دانشگاه خوارزمی در پاییز 
 

 ر اموزشگاه (مجموعه ي مقاالت علمی، تجربی و شیوه هاي کاربردي در حل مشکالت اموزشگاهی)مشاوره د -4-11
  

کمال الدین فتوحی  مولف:  
پرند: پنویس  ناشر:  

1397 سال نشر کتاب:  

 معرفی کتاب:
کتاب یاد شده مجموعه اي است از مقاالت و تجارب برگزیده ي کشوري که قبال توسط 

نشریات داخلی تایید و به چاپ رسیده است مولف که خود یکی  وزارت اموزش و پرورش در
از متخصصین و پژوهشگران حوزه ي مشاوره و روانشناسی می باشد و نزدیک به سه دهه از 
عمر خود را در مراکز علمی و بخصوص مشاوره ي مدارس کشور مشغول به فعالیت بوده 

 است.
و مستند و به شکل داستان هاي کوتاه کتاب شرح حالی است از مراجعین که بصورت واقعی 

ارائه گردیده است و با همکاري مشاور توانسته اند مسیر و راه خود را پیدا کنند. وقایعی که مطالعه ي ان می تواند براي همه ي 
کتاب به متخصصین این حوزه و بخصوص دانشجویان رشته هاي مرتبط، مربیان اموزش و مشاورین مدارس می تواند مفید باشد. این 

 تازگی روانه بازار کتاب شده است.
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 بازگشت به صفحه اول
 
 
 
 
 

 »نشریه روانشناسی معاصر«فصلنامه شماره دو  سومینبیست و  -1-12
مقاله هاي زیر  روانشناسی معاصرشماره دو فصلنامه نشریه  سومیندر بیست و 

 :به چاپ رسیده است
گرهاي مشکالت بین فردي : نقش ت ساختاري تعیینمدل یابی معادال •

 هاي دلبستگی و انحرافات شناختی بین فردي در دانش آموزانسبک
ویدیویی سه بعدي و دو بعدي بر خالقیت و  هاي  اي بازيمقایسۀ تأثیر مداخله •

 هاي اجتماعی دانشجویان پسر مهارت
ي بر عالئم اختالل مقایسۀ اثربخشی طرحوارة درمانی و درمان شناختی رفتار •

سال مبتال به پر اشتهاي روانی با توجه به پیوند  23-16خوردن در بیماران 
 والدینی

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

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

ت زندگی کیفی و رفتاري–سازي رفتاري به شیوة گروهی بر کاهش عالئم افسردگی، اجتناب شناختیفعال اثربخشی درمان •
 دانشجویان

 دران کودکان مبتال بهاي حمایت اجتماعی در پیش بینی سالمت روان بر اساس کنترل هیجان در ما بررسی نقش واسطه •
 سرطان

 
 
   
 

 »نشریه  بین المللی«فصلنامه شماره دو  چهارمینبیست و  -2-12
شماره دو فصلنامه نشریه بین المللی روانشناسی  چهارمیندر بیست و 

 مقاله هاي زیر به چاپ رسیده است:
• Comparison between Mindfulness, Body Consciousness 

and Stress in Obese and Normal-Weight People 
• The Effectiveness of Impulsive Control Training on 

Quality of Life in Bully Students 
• Effectiveness of the Unified Transdiagnostic Treatment 

on Brain-Behavioral Systems and Anxiety Sensitivity in 
Female Students with Social Anxiety Symptoms 

• Predicting Life Satisfaction Based on Demographic and 
Personality Characteristics and Body Dysmorphic 
Disorder among People Requesting For Cosmetic 
Surgery 

 هاي منتشرشدهمجله-12
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• Designing and Examining a Model of the Effects of Physical Perceptions on Perceived Stress in 
Athletic Employees: The Mediation Role of Work-Family Conflict 

• Predicting Marital Satisfaction through Early Maladaptive Schemas and Communication Styles of 
Couples 

• Predicting Cyberloafing through Psychological Needs with Conscientiousness and Being  Goal-
Oriented as Mediators in  University  Students 

• Testing a Model of Perceived Organizational Support, Citizenship Behavior, Commitment, Job 
Satisfaction and Leader-Member Exchange as Concequences of Servant Leadership in Cement 
Factory Employees in Kermanshah 

 

 »شناسیدانش روان«هشتمین شماره مجله  -3-12
مقاله هاي زیر  شناسیعلمی ـ ترویجی دانش روان مجلهشماره  هشتمیندر 

 به چاپ رسیده است:
 سخن سردبیر •
کاهش پرخاشگري کودکان نافرمان با آموزش همدلی و ادراك از پیآمد  •

 رفتار
-با آموزش مهارتان آموزمندي دانشکاهش پرخاشگري و افزایش جرئت •

 هاي ارتباطی

بینی مهارت حل مسئله و هاي فرزندپروري مادران در پیشنقش شیوه •
 کنترل هیجانی در دختران نوجوان

 فرزندان خود را دوباره بیافرینید (بخش اول) •
 آگاهی، شاه کلید ارزیابی مثبت دوباره (بخش دوم)ذهن •
ا و شدت بیماري  هاي تنظیم هیجان بر الکسی تایمیاثربخشی تکنیک •

 سندرم روده تحریک پذیر

 نقش حمایت اجتماعی در افزایش کیفیت زندگی والدین کودك اوتیسم •
 نفسشناسی بر اضطراب و عزتهستیدرمان  •
 میلون نظریه بر تاکید با تکاملی شناسیروان رویکرد •
 فردي-اثر منفی ناپایداري رفتار اجتماعی بر روابط بین •
 ان اسکیزوفرنیکشناخت اجتماعی در بیمار •

 گرایی و راهبردهاي یادگیري خودگردان با انگیزش تحصیلیشخصیتی برون رابطه بین ویژگی •
 اهمیت کاربرد زبان بدن در تدریس و مدیریت کالس •
 مطالعه مقدماتی دروس خواندن ابتدایی براي کودکان نشانگان داون •
 وان):تشخیص و تسلط بر حروف الفباپریش (نارساخآموزان خوانشتاثیرات برنامه چندحسی بر دانش •
 پیشگیري از آلزایمر •
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 »شناختینشریه پژوهشهاي روان«فصلنامه شماره دو  چهل و یکمین -4-12
 شناختیپژوهشهاي روانشماره دو فصلنامه نشریه  در چهل و یکمین

 :هاي زیر به چاپ رسیده استمقاله
 بدون( امیدواري و خودکارآمدي در معتادان موفق مقایسه •

مکرر) تحت درمان نگهدارنده  هايلغزش داراي( ناموفق و) لغزش
 با متادون

بینی کیفیت روابط زناشویی براساس باورهاي ارتباطی و پیش •
 خالقیت هیجانی

راهبردهاي  ۀواسطبه احساس خستگی وی فراشناخت علّ رابطه •
 گراییاي و کمالمقابله

هاي مایت در محیطح منابع ــ تقاضا  شغلِ بررسی مدل طراحیِ •
 صنعتی، تجاري، بهداشتی، و دولتی

اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر رفتار درمانیِ  •
  سرپرستدر افسردگی نوجوانانِ بی دیالکتیک

 رفتـاريِ ـ یـاي با رویکرد شنـاختهاي مقابلهآموزش مهارت اثربخشی
 شکالت سازگاريآموزان دبیرستانی با مدانش گرا بر امیدواريِمثبت

 
 
 
 
 

 بازگشت به صفحه اول
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 )چشم انداز نویدبخش تمرین عامدانه(در جستجوي کسب مهارت در رواندرمانی  -1-13

 ترجمه و تالیف
 علی فیضی

 تواند بهترین انتخاب باشد؟هاي زیر میدام یک از گزینههاي خود را در زمینۀ رواندرمانی افزایش بدهید؟ به نظرتان کدوست دارید مهارت
 الف. در یک کارگاه دو یا سه روزه شرکت کنید.

شده نظارت بالینی سنتی (سوپرویژن) دریافت کنید، یعنی گزارشی از ب. در یک رویکرد درمانی خاص از یک متخصص شناخته
 ي براي بهتر کار کردن از او دریافت کنید.هادرمانجو/درمانجویان خود به او ارائه داده و راهنمایی

 اي از مقاالت مطالعۀ موردي را بخوانید.پ. یک کتاب راهنماي درمانی یا دسته
 ت. ورزش آیروبیک انجام بدهید یا چرت بزنید.

 . شواهدي پژوهشیکنید پس به دنیاي عملکرد متوسط یا یا متوسط به پایین خوش آمدیدهاي الف، ب یا پ را انتخاب میاگر گزینه   

منجر به افزایش مهارت بالینی  -حتی در کشورهاي جهان اول–اي رایج و معمول آموزش حرفهمتاسفانه دهند وجود دارند که نشان می
 ).2001؛ اتکینز و کریستینسن، 2011شود (نیمن، نفزیگر، اسمیت، چشمگیري نمی

کمی مبنی بر اثربخشی نظارت بالینی وجود دارد (هالت و همکاران،  شواهد در مورد نظارت بالینی چطور؟ اوضاع خیلی بهتر نیست و   
دهند. مثال در یک مطالعه در ). حتی اگر کمی بیشتر در این مورد جستجو کنیم بعضی حقایق ناخوشایند خودشان را نشان می2015

کردند ناکافی درصد ایشان آنچه دریافت می 93د کردندرمانگري که نظارت بالینی دریافت می 363) معلوم شد از 2013آمریکا (الیس، 
کردند. یکی از جدیدترین مطالعاتی هم که دربارة ارتباط نظارت بالینی و اثربخشی زایی دریافت میدرصد نظارت بالینی آسیب 35بود و 

یستگی مهارتی درمانگر منجر دهد که دریافت نظارت بالینی به شاهاي شناختی رفتاري انجام شده نشان میدرمانگر در حوزة درمان
اي هم که تا کنون دربارة ). آخرین مطالعه2018او بر درمانجو تاثیري ندارد (آلفونسون و همکاران، کار شود اما بر اثربخشی بیشتر می

شتر درمانگر ) بین نظارت بالینی و اثربخشی بی2018ارتباط نظارت بالینی و اثربخشی بیشتر درمانگر انجام شده (لینس و همکاران، 
 70ارتباط مثبتی یافته شده است اما دو نکتۀ اساسی این است که اوال نظرات بالینی به صورت گروهی و فردي بوده ، طوالنی بوده (حدود 

شدة جلسات بوده است؛ یعنی فرایندي متفاوت از آنچه نظارت بالینی سنتی ارائه ساعت) و مبتنی بر بازخورد دادن بر اساس نسخۀ ضبط
گیري در مورد اثربخشی منحصر دهد. دوم این که  مطالعۀ مذکور مبتال به ضعفی اساسی است و آن نبود گروه کنترل است که نتیجهمی

 کند.رو میدرمانگر را با دشواري روبهبه فرد نظارت بالینی بر اثربخشی روان
آیروبیک یا چرت زدن نیمروزه براي انجام تکالیف پیچیدة  دهد انجام ورزشهایی وجود دارد که نشان میالبته از طرف دیگر یافته   

). دارید گزینۀ خوابیدن و ورزش کردن 2004گولد، ، واکر و استیک2018(هسو و همکاران،  شناختی و افزایش ظرفیت یادگیري مفیدند
زش و نظارت بالینی امیدوار بود. اگر توان به افزایش یادگیري از طریق آموکنید؟ لطفا صبر کنید! خوشبختانه هنوز میرا انتخاب می

هاي بالینی امیدوار توان به تسلط بلکه استادي در مهارتآموزش و نظارت حاوي مولفۀ مهمی به نام یادگیري و تمرین عامدانه باشد می
ته شده است و هاي گوناگونی از شطرنج گرفته تا موسیقی شناخبود. نقش تمرین عامدانه در رسیدن به تسلط بر مهارت در حرفه

هاي مطالعۀ )؛ آنچنان که یافته2015(چاو و همکاران،   خوشبختانه سودمندي این روش در رواندرمانی نیز مورد توجه قرار گرفته است
دهد میزان تجربه، جنسیت، حرفه، صالحیت کسب شده، تعداد مراجع، میزان یکپارچگی نظري، هیچ ) نشان می2015چاو و همکاران (

هاي ها و مهارتهاي پژوهشی در انواع حرفهکنندة موفقیت درمانگر بر اساس گزاش مراجعان نیستند و همراستا با یافتهینیبکدام پیش
هاي درمانی کننده است مقدار زمانی است که درمانگر صرف بهبود مهارت بینیگوناگون، در مورد موفقیت در رواندرمانی نیز آنچه پیش

هاي بالینی درمانگر مشروط به دو نکته است: کند. مطالعۀ دیگري نیز نشان داده است که بهبود مهارته میخود به شکل تمرین عامدان

 هایادداشت -13
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یکی این که رواندرمانگر به صورت منظمی بر نتایج کار خود به صورت جلسه به جلسه نظارت کند و دیگر این که بر اساس بازخوردهایی 
هاي خود دست به تمرین عامدانه بزند (گولدبرگ و همکاران، گیرد براي بهبود مهارتر میکه از این طریق و نیز یک یا چند مشاور ماه

) 2018(اریکسون و همکاران،   ). حال بیایید به این بپردازیم که تمرین عامدانه چیست. تمرین عامدانه شامل پنج مولفۀ مهم2016
 است:

 مشاهدة عملکرد خود .1
 آموزربی مهارتبارخورد گرفتن از عملکرد خود از یک م .2
 هاگذاري براي مسلط شدن بر آن مهارتهاي خاص و هدفمهارتتشخیص خرده .3
 هاي خاصتمرین مکرر آن مهارت .4
 ارزیابی مداوم عملکرد خود .5

 :توانیم به تمرین عامدانۀ آنها بپردازیم) که می2016هاي رواندرمانی وجود دارد (رومنیر، دو طبقۀ عمدة مهارت
 فرديهاي ارتباطی بینهاي اساسی رواندرمانی یا مهارتمهارت .1
 هاي اختصاصی مربوط به یک الگوي خاص درمانیمهارت .2

 ها اولویت و اثربخشی بیشتري دارد؟اجازه بدهید با مروري بر شواهد ببینیم که انتخاب کدام دسته از این مهارت   
شوند (اندرسون، اوگلس، پترسون، لمبرت و گی با درمانجو، همدلی و پاسخگویی میفردي است شامل هماهنهاي ارتباطی بینمهارت   

هاي ارتباطی براي همۀ الگوهاي بزرگ رواندرمانی ). مهارت2011؛ نورکراس، 2015؛ هچر، 2007؛ بوسول و کاستانوگی، 2009ورمیرش، 
هاي ارتباطی درمانگران بر دهند تاثیر مهارتژوهشی نشان میهاي پها آن است که یافتهاند. نکتۀ جالب در این مورد این مهارتالزم

 ).2015شان به یک الگو، ده برابر بیشتر است (ومپولد و ایمل، نتیجۀ درمان در مقایسه با الگوي انتخابی آنها یا وفاداري
ها بدیهی است که انتخاب بین این مهارت هاي ارتباطی در اولویت بیشتري قرار دارند؛ با این حالرسد که مهارتبه این ترتیب به نظر می

در مرحلۀ اول وابسته به این است که عملکرد خود را به دقت مشاهده کرده و بر اساس بازخوردي که از درمانجویان یا یک مربی 
ین عامدانه شده به تمرهاي مشخصتوان به صورت عملی در مورد مهارتگیرید دست به گزینش بزنید. اما چگونه میآموز میمهارت

 دهم:هاي کوتاهی در این مورد ارائه میپرداخت؟ در قسمت بعدي راهنمایی
هر هفته، در صد و چهل کلمه بنویسید که در اتاق درمان چه اشتباهی انجام دادید؟ (مثالً همدلی ضعیف، عدم دستور کار  .1

 ها درون جلسه)گزینی، عدم هماهنگی زبان بدن و کالم، درنیافتن رفتارهاي اجتنابی یا دفاع
هر هفته، در صد و چهل کلمه بنویسید که در اتاق درمان چه مهارتی را به خوبی انجام دادید؟ (تفسیر، ارائۀ تکنیک گسلش  .2

 شناختی یا بازسازي شناختی و ...)
دادید. اکنون در حال هاي خود برگردید و به دنبال اشتباهاتی باشید که بارها و بارها انجام دو سه ماه بعد به این مجموعه نوشته .3

فهمیدن الگوي نقایص مهارتی خود هستید. (نقص در شکل دهی به ارتباط درمانی، نقص در رسیدن به توافق درمانی/مشارکت 
 گزینی و ...)در هدف

وشن به هاي دقیق و رتواند مهارتسازي بروید. آن مربی که دقیقا براي رفع اشتباهات مکرر شما، میحاال به دنبال مربی مهارت .4
گزینی، تقویت دهد: همدلی، هدفمهارتهاي موجود در الگوهایی که نقص شما را نشان میشما براي تمرین ارائه بدهد. (خرده

 )رفتارهاي بهبودي به محض وقوع
ن آنچه ها را به صورت مداوم تمرین کنید و به صورت مداوم از درمانجو و مربی خود بازخورد بگیرید. در این مسیر همچنامهارت .5

 دهید را ضبط و ثبت کنید.دهید و آنچه خوب انجام میاشتباه انجام می
اید، همین که متوجه شدید یک نقص مهارتی را رفع با نگاه به آنچه در مورد اشتباهات و اقدامات ماهرانۀ خود ثبت کرده .6

روم سراغ کنم، حاال میی همدلی میاید اکنون به سراغ بخش دیگري که در آن نقص دارید حرکت کنید. (االن به خوبکرده
 سازي دستورکار یا خرده مهارتی براي تنظیم اضطراب یا اولین خرده مهارت فرایند نومیدي سازنده)خرده مهارت مشخص
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توانید آنها را به هم پیوند داده و یک الگوي بزرگ هاي جایگزین را تمرین کرده و آنها را بهبود دادید میوقتی مجموعۀ مهارت .7
سازي دستور کار و سپس تشخیص رفتارهاي اجتنابی داخل جلسه هارتی را تمرین کنید (به عنوان مثال همدلی را به مشخصم

پرسش از کارآمدي رفتار اجتنابی و سپس  مواجه ساختن درمانجو با محرك اجتنابی/ سازي رفتار/متوقف و سپس تعبیر مناسب/
درمانجو به رفتاري موثرتر وصل کنید. اینگونه الگویی براي مداخلۀ موثر را دارید تکنیک خاص مربوط به رویکردتان براي هدایت 

 کنید)تمرین می
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را در پیشبرد  هاي انجمن برداشته و مافعالیت يتوانند گامی مؤثر در ادامهانجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می اعضاي
 ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.  1395که براي سهولت در امر عضویت از ابتداي سال  اهدافمان یاري دهند

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

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

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

 )کیلو بایت 100لی یا تصویر صفحه اول شناسنامه (اندازه کمتر از تصویر کارت م -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 ( بوده اید)، (در صورتی که قبال عضو انجمن تصویر کارت عضویت قبلی در انجمن -4
 هاي خارج از کشورتصویر مدرك ارزشیابی شده از وزارت علوم براي دانش آموختگان دانشگاه -5

 

 : عضویت عضویت و تمدید مبلغ حقِ •

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

 ریال 200,000 ا مشاوره)عضویت پیوسته (کارشناسی ارشد روانشناسی و ی -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

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

تخفیف  شامل ،عضویت در انجمن ازاتیامت ری، عالوه بر سا1386انجمن، از ابتداي سال  يهریمدأتیه يشایان ذکر است: مطابق مصوبه
ه حق عضویت خود را ک باشدیاعضایی م يبراي همه» روانشناسی معاصر« يهاي آموزشی، حق عضویت شامل اشتراك مجلهدر کارگاه

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

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

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

نسبت به اصالح اطالعات سریعاً خواهشمند است  ك، تلفن و یا ایمیل دارنداعم از پالآدرس 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 -14
 
 
 
 
 

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

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

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

شناسان شناختی میان رواناي مؤثر در تبادل اخبار رویدادهاي روانشناختی پیدا کرده است و به وسیلهرسانی رویدادهاي رواناطالع
 توانید با اظهارنظر در خصوص محتواي خبرنامه، ازو دانشجوي عزیز می 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. است، مطالب با ذکر نام فرد ارسالبدیهی  شناسان کشورمان سهیم شوید.ها میان رواناخبار و دیدگاه

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

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به صفحه اول  
 
 
  
 

 همکار ارجمند، عضو محترم انجمن روانشناسی ایران

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

را در صندوق پست الکترونیکی خود دارید ممکن است زمان و انرژي باالیی  هاآنن که ایمیل ي حاضر به فهرست دوستانتاارسال خبرنامه

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

 روانشناسی ایران یعنیها راهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن مجموعه تالش

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

شناسی حوزه  خواهد بود.ي روان
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