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 چه باید کرد؟

هاي شناسی ایران، اعضاء همه انجمنهاي روانشناسی ایران، اعضاء همه انجمنعید نوروز و سال نو را به همه اعضاء محترم انجمن روان
شناسی ، از طرف هیئت مدیره انجمن روانفالت ایران، همه ایرانیان مقیم هر کجاي جهان، و همه جهانیان علمی ایران، همه ساکنان

خواهم به عرض برسانم که نیاز به اي را میگویم و سالی خوش و سرشار از سالمت و نیکبختی براي همه آرزو دارم. نکتهایران تبریک می
 اي دارد. ابتدا آن مقدمه:مقدمه

این انجمن رسما ثبت و تأسیس  1344آغاز گشت و در سال  1343شناسی ایران در سال هاي اولیه براي تأسیس انجمن روانفعالیت   
شناسی را آغاز کرد که تا انتشار مجله روان 1349شناسان ایران واقعا انگشت شمار بود. این انجمن در سال شد. در آن زمان تعداد روان

اي به شمار سی در ایران رشته تقریبا ناشناختهشناشناسی در ایران است. در آن زمان علم رواندانم اولین نشریه مختص روانجایی که می
رفت. از عامه مردم بگذریم حتی خواص هم کمتر اطالعی از این رشته داشتند. ولی بتدریج اقبال به این رشته و کاربري آن افزایش می
دهه وضع به همین منوال بود  گرد هم روي داد. حدود یکی دویافت. اما با وقوع انقالب اسالمی این پیشرفت متوقف شد و حتی عقبمی

شناسی به شدت گسترش یافت و شناسی و اقبال به آن و سعی در کاربرد آن روي داد. آموزش رواناما یک باره انفجاري در رشته روان
 هاي بسیار محبوب علوم انسانی مبدل شد. شناسی به یکی از رشتهروان

شناسی در ایران از ابتدا تا آن زمان چیست. باور التحصیالن رشته روانم تعداد فارغدر اواخر دهه شصت بنا به دلیلی سعی کردم بدان   
شناسی باز به مناسبتی خواستم بدانم تعداد دانشجویان رشته روان 1395یا  1394شد. در سال فرمایید جمعا کمتر از ده هزار نفر میمی

شناسی اشتغال م. صد و ده هزار دانشجو در آن سال به تحصیل رواندر همه سطوح چیست. به عددي حدود یکصد و ده هزار نفر رسید
داشتند و به احتمال بسیار زیاد در سال جاري تعداد دانشجویان بسیار بیشتر از اینهاست. این تعداد را مقایسه بفرمایید با جمع تعداد 

 کجا. شناسی تا اواخر دهه شصت؛ ببین تفاوت ره از کجاست تا بهالتحصیالن روانفارغ
نفر در  15شناسی ایران، به ویژه با همت دکتر شاملو و دکتر براهنی با هیأت مؤسسی جمعا به تعداد مقدمات تجدید حیات انجمن روان   

رسما مجددا ثبت و احیاء شد و تا امروز با موفقیتی چشمگیر به فعالیت ادامه داده است.  1374شروع شد و انجمن در سال  1373سال 

 و بحث ویژه سخن نخست -1
 
 
 
 توضیح از خبرنامه 

شود. سخن نخست این  اي درجروال بر این است که در هر خبرنامه، سخن نخست و بحث ویژه
شناسی ایران به شماره از خبرنامه توسط جناب آقاي دکتر رضا زمانی، رئیس محترم انجمن روان

سخن نخست این شماره و طرح پرسش آغازین توسط نگارش درآمده است. ویژگی منحصر بفرد 
و متن مستند بعدي آن موجب شد » چه باید کرد؟«ریاست محترم انجمن، مبنی بر اینکه 

اندرکاران خبرنامه تصمیم بگیرند که این سخن نخست در عین حال به عنوان بحث ویژه در دست
 .نظر گرفته شود
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هاي بوده است. در سال Aشده است رتبه انجمن ها از طرف وزارت علوم انجام میبندي انجمنهایی که رتبهین مدت در سالدر تمام ا
انجمن  15انسانی شده است. توجه بفرمایید که در حدود هاي علوماخیر انجمن دو بار موفق به دریافت لوح انجمن برتر در میان انجمن

ها، انجمن در علوم مختلف انسانی داریم. با توجه به این تعداد انجمن 115اند و نیز در حدود ون به ثبت رسیدهشناسی در ایران تا کنروان
شناسی ایران را انجمنی محوري و مرجع در میان توان بحق انجمن روانشناسی ایران بسیار چشمگیر است. میموفقیت انجمن روان

اند. این عدد را مقایسه نام کردهنفر به عنوان عضو در این انجمن ثبت 25000ون حدود شناسی ایران دانست. تا کنهاي روانانجمن
 شناسی تا اواخر دهه شصت. التحصیالن روانبفرمایید با تعداد کل فارغ

به  خواهم بگویم بر مبناي تجربه شخصی است نه حدسیات و صرفابا کمال خضوع و خشوع و براي اینکه مسجل شود که آنچه می   
رسانم که من، هم در دوره اول فعالیت این انجمن در قبل از انقالب و به ویژه در اواخر آن دوره در انجمن منظور اظهار وجود، به عرض می

 ام باهاي فعالیت انجمن بعد از تجدید حیات آن، به دلیل این ارتباط و نیز به دلیل عالئق شغلیفعال بودم و همچنین تقریبا در تمام سال
شناسی ایران از نزدیک ارتباط و از آنها هاي انجمن روانشناسی در تمام این دوره طوالنی و هم با وضعیت و فعالیتوضعیت علم روان

 ام.آگاهی داشته
 بینیم به هیچ وجه شباهت و نزدیکی ندارد با حال و هواي حدود پنجاه و چند سال پیش که انجمن اولیه تأسیس شد.آنچه امروز می   

اي به انجمن شود گفت در آن زمان انجمن در واقع جمع دوستانه کوچکی بود با عالئق مشترك. در آن زمان کمتر مراجعهاول اینکه می
اي بسیار فعال، جوشان، پرطرفدار و پرکاربرد تبدیل شده است. اي مهجور به رشتهشناسی از حالت رشتهشد. از آن زمان تا کنون روانمی

هاي دولتی، شد. در مقابل امروز به فراوانی از طرف سازمانها، به انجمن مراجعه میآن زمان به ندرت از طرف سازمان دوم اینکه در
شود. اعضاء هیأت مدیره انجمن حتی فرصت پاسخگویی اولیه به این همه مراجعه را خصوصی، و مردمی به کرّات به انجمن مراجعه می

ها. سوم، شهر ما دیگر آن شهر نزدیک به شصت سال پیش نیست؛ مان رساندن موضوع این تماسندارند چه رسد به پیگیري و به سا
تر همکاران و همه مشکالت شهري به اعضاء امروزین انجمن به اندازه اعضاء هیأت مدیره نزدیک به شصت ترافیک سنگین، اشتغال سنگین

ه امور انجمن را نمی دهد. اگر امور به همین منوال پیش رود از سال پیش و همچنین زمان احیاء انجمن فرصت مشارکت و رسیدگی ب
نفوذ و محوریت انجمن ناچار به شدت کاسته خواهد شد زیرا مراجعان به انجمن، به منظور و با توقع مشارکت در حل مشکالت آنان، به 

ل تصور است: یکی اینکه اصوال استمداد از تدریج از مساعدت و همکاري انجمن مأیوس خواهند شد. در پی چنین وضعیتی چند حالت قاب
شناسان به تدریج رو به افول بگذارد. دیگر اینکه مؤسسات دولتی، خصوصی، و مردمی جویاي همدلی، هم فکري، و شناسی و روانروان
-به احتمال بیشتر ملغمههاي دیگر روي بیاورند. سوم اینکه شناسی ایران به عنوان انجمن مرجع و محوري به انجمنیاري انجمن روانهم

ها از محوریت و مرجعیت انجمن به تدریج کاسته خواهد شد و انجمنی پیشرو اي از این دو ممکن است روي دهد. در هر یک از این حالت
 رمق، و مهجور بدل خواهد شد. رونق، بیبه تدریج به انجمنی بی

جانبه در بدنه و سیستم مدیریتی انجمن ضروري به نظر می رسد. سیستم  اي، و همهبنابر آنچه گفته شد انجام تغییرات اساسی، پایه  
مدیریتی نزدیک به شصت سال پیش که تا مدتی بعد از آن هم مناسب به نظر می رسید به دالیلی که عرض کردم و به ویژه تغییرات 

 ارآیی ندارد. شناسی در جهان و به خصوص در ایران، دیگر پاسخگو نیست و کعظیم در جایگاه علم روان
هاي علمی معتبر و محوري جهان، چه بایست در پیش گرفت و تغییراتی را انجام داد که انجمنپس چه باید کرد؟ شاید راهی را می 

 اند. اما این تغییرات کدامند و چگونه و طبق چه اصولی باید انجام گیرند؟ شناسی و چه غیر آنها، در پیش گرفتههاي روانانجمن
اند. اما عالوه بر اینها من مشتاقم از همه همکاران معزز و اعضاء گرامی انجمن هایی در هیأت مدیره انجمن مطرح شدهب و راه حلمطال   

شناسند و از نحوه هاي دیگر چه در ایران و چه در خارج از ایران میشناسی یا رشتهاستمداد کنم که اگر انجمن موفقی را در حوزه روان
توانند اطالعاتی در این زمینه از آگاهند، یا از روي عالقه و بزرگواري، براي یاري به انجمن می مدیریت امور در آن انجمنفعالیت و روش 

هر طریق که صالح بدانند حاصل کنند، هیأت مدیره انجمن را مطلع فرمایند. من به شخصه مدیون الطاف آنان خواهم بود و مسلما از نظر 
 سعی آنان مشکور خواهد بود. هیات مدیره انجمن نیز

 به امید یاري شما بزرگواران
  دکتر رضا زمانی



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

4 
 

 1398 بهارشناسی ایران: نی انجمن رواخبرنامه الکترونیک ششمینچهل و 
 

 

 
 شناسی ایرانهفتمین کنگره انجمن روان -1-2

 .برگزار خواهد شد 1398شناسی ایران در آبان ماه هفتمین کنگره انجمن روان
 "1398خرداد ماه  31مهلت ارسال چکیده مقاالت: "
 

هاي ارزشمند اساتید، دانشجویان، و همکاران روانشناس و مشاور، هفتمین و یاري خداوند مهربان و با همراهیبه اطالع می رساند، با لطف 
خواهد  1398خرداد ماه  31، در تهران برگزار خواهد شد و مهلت ارسال چکیده مقاالت 1398کنگره انجمن روانشناسی ایران در آبان ماه 

 .بود
 :ریزي، هدایت و اجراي امور مربوط به کنگره را بر عهده خواهند داشت عبارتند ازانجمن که برنامهاعضاي سازمان اصلی هفتمین کنگره 

 دکتر رضا زمانی؛ ریاست کنگره •
 دکتر بهروز دولتشاهی؛ دبیر علمی کنگره •
 دکتر مهرنوش اثباتی؛ معاون دبیر علمی و رئیس دبیرخانه الکترونیک کنگره •
  اي دکتري تخصصی مشاوره)؛ دبیر اجرایی کنگرهآقاي محسن پروازي (کاندید •
 

نام و شرکت در کنگره، آگاهی از نحوه ارسال الزم به توضیح است که اخبار و اطالعات بیشتر مربوط به کنگره از جمله چگونگی ثبت
 :ع رسانی خواهد شدهاي کنگره و ...، متعاقبا از طریق سایت کنگره به آدرس زیر اطالمقاالت، نتایج داوري مقاالت، کارگاه

http://congress.iranpa.org  
 

شناسی چه هاي زندگی: روانمواجهه با دشواري«همراه با میزگرد  ،شناسی ایراندیدار نوروزي انجمن روان -2-2
 »تواند عرضه کند؟می

 بهارا زنده مانی زندگی بخش
 وردین ما فرخندگی بخشبه فر

  مگو کاین سرزمین شوره زار است
 چو فردا در رسد رشگ بهار است

 بهارا باش کاین خونِ گل آلود
 برآرد سرخ گُل چون آتش از دود

 میان خون و آبش ره گشائیم
 از این موج و از این توفان برآئیم

 به نوروز دگر هنگام دیدار
  ...به آئین دگر آیی پدیدار

 "تهاجهوشنگ اب"

 خصوص اعضاي محترم انجمنشور و بهشناسان و مشاوران عزیز و ارجمند کضمن تبریک فرا رسیدن نوروز، به اطالع کلیه روان
 29شنبه پنجرساند که مطابق سنت هر سالۀ انجمن، امسال نیز براي برگزاري آئین دیدار نوروزي، در روز شناسی ایران میروان

 .، گرد هم خواهیم آمددر سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 12الی  9 ، از ساعت1398فروردین ماه 

 اخبار ویژه -2
 
 
 
 

http://congress.iranpa.org/
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شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد، ضمن تازه کردن دیدارهایمان، در این مراسم با همکاري گروه روان 
 مواجهه با«در میزگردي با عنوان  خواهیم برد و از حضور اساتید ارجمنداز اجراي موسیقی زنده، با اجراي دکتر محمدمهر، لذت 

 :مند خواهیم شد. الزم به ذکر است که اعضاي این میزگرد عبارتند ازبهره» تواند عرضه کند؟شناسی چه میهاي زندگی: رواندشواري
 استاد مصطفی ملکیان 
 دکتر حسن عشایري  
 دکتر حمید پورشریفی 
 ديدکتر شهریار شهی  
 دکتر مهرنوش اثباتی 

 
 .شناسان و مشاوران ارجمند کشور در این گردهمایی صمیمانه هستیممنتظر دیدار تک تک روان

 
غربی)، پژوهشگاه علوم  64نشانی محل برگزاري مراسم: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند (

 انسانی و مطالعات فرهنگی
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 ایران شناسیروانانجمن هاي آموزشی ها و دورهکارگاه  -1-3 

بهاي کارگاه هایی شود. که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسی ایرانآموزشی انجمن روان يهافهرست کارگاه
 ساعت و ظرفیت هر 8کارگاه آموزشی  مدت زمان برگزاري روزانه هر 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 نمایید به وب هااطالع از ظرفیت کارگاهچنین هاي آموزشی و همکارگاه

 
 
 
 
 

 
شرایط شرکت در 

 کارگاه
 

 
 تاریخ برگزاري

 

 
 مدرس

 

  
 عنوان کارگاه آموزشی  
 
 

 مدرك علمی تخصص
 نام و نا م
 خانوادگی

کارشناسی  فارغ التحصیل
شناسی و مشاوره به روان

 باال

 31و 30، 29
 1398 فروردین

 شناسیروان
 بالینی

 طرحواره درمانی پوردکتر حسن حمید دکتري

کارشناسی  فارغ التحصیل
شناسی و مشاوره به روان

 باال

 اردیبهشت  27

 اردیبهشت 28
1398 

شناسی روان
 بالینی

 دکتري

دکتر منصوره السادات 
 صادقی

 و
 دکتر حمید یعقوبی

نمره گذاري، ترسیم نیمرخ و کاربرد تست 
 هاي
NEO   وMMPI 

 در درمان هاي فردي و زوجی

کارشناسی  حصیلفارغ الت
شناسی و مشاوره به روان

 باال
 

 فریده ترابی میالنی دکتري شناسیروان 1398ماه  مرداد 3
مداخله زود هنگام در تحول کودکان 

 خردسال از تولد تا پنج سالگی

کارشناسی  فارغ التحصیل
شناسی و مشاوره به روان

 باال

ماه  مرداد 10و  9

1398 
 دکتري شناسیروان

دولت آبادي دکتر شیوا 
و دکتر فرنگیس 

 کاظمی

 آموزش تکنیک 
 اي. ام. دي آر

(حرکات چشم، حساسیت زدایی و 

 بازپردازش اطالعات)

کارشناسی  فارغ التحصیل
شناسی و مشاوره به روان

 باال
شناسیروان 1398مرداد   16  

 بالینی
 دکتري

 
دکتر مجید محمود 

 علیلو

کاربرد فعال سازي رفتاري در درمان 

 یافسردگ

 شناسی ایرانمن روانهاي آموزشی انجدوره -3
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 دوره جامع تربیت روان درمانگر کودك با رویکرد شناختی رفتاري (همراه با کار عملی)نهمین  -1-2-3
 
 دانشگاه شهید بهشتی  مدرسمدرس: دکتر کارینه طهماسیان   

 پس از موفقیت در آزمون آخر دوره اسی ایرانشنبا ارائه گواهی نامه معتبر از انجمن روان
  

 ) 1398دي ( زمان برگزاري مهر تا  
*********** 

 باالبه شناسی روانارشد کارشناسی دانشجویان : شرایط شرکت کنندگان
 ساعت 100 طول دوره:

 . تخفیف تعلق خواهد گرفت %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 ، آموزش مهارتهاي زندگی، فنون مصاحبه بالینی با کودك، هاي شناختی رفتاري در مشکالت رفتاري خاص کاربرد تکنیک ،درمانی
 تنی بر ذهن آگاهیدرمانی مب

 

 

1398مهر    
 

1398آبان     

 بعد از ظهر  2:30صبح تا   8مهر  از  3چهارشنبه 
 بعد از ظهر  2صبح تا   8مهر  از   4پنجشنبه

 بعد از ظهر 2:30صبح تا   8مهر  از   16سه شنبه 
 بعد از ظهر  2صبح تا   8مهر  از  17چهارشنبه 

 عد از ظهرب 2:30صبح تا   8مهر  از  30سه شنبه 
 

 بعد از ظهر 2صبح تا   8آبان  از  1چهارشنبه 
 بعد از ظهر 2:30صبح تا   8آبان  از  15چهارشنبه 

 بعد از ظهر 2صبح تا   8آبان  از  16پنجشنبه  
 بعد از ظهر 2:30صبح تا   8آبان  از  28سه شنبه 

 بعد از ظهر 2صبح تا   8آبان  از   29چهارشنبه 
 

  1398دي  1398  آذر
 بعد از ظهر 2:30صبح تا   8از آذر   13 چهارشنبه

 بعد از ظهر 2صبح تا   8از آذر   14 پنجشنبه
 بعد از ظهر  2:30صبح تا   8از آذر   27 چهارشنبه

 بعد از ظهر 2صبح تا   8از آذر   28 پنجشنبه

 
 بعد از ظهر 2:30صبح تا   8دي  از  3سه شنبه 

 

از ظهر بعد 2صبح تا   8دي از  4چهارشنبه   
 

 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 

  
 توجه : ارائه اصل فیش در روز کارگاه الزامی است

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبت اطالع از ظرفیت دورهجه
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 زوج درمانی: درمان هاي قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختی رفتاريدوره پنجمین  -2-2-3
 

  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی منصوره السادات صادقیمدرس: دکتر 

 و کسب موفقیت در آزمون منوط به شرکت  در دوره،  بدون غیبت ارائه گواهی  
 شناسی ایرانانجمن روانطرف از  

 )1398( زمان برگزاري شهریور تا آذر 
*********** 

 باالبه  و مشاوره شناسیروانارشد کارشناسی دانشجویان : شرایط شرکت کنندگان
 ساعت 104  طول دوره:

دوم تا اول شهریور) به  قسط و ریال 15,000,000به مبلغ  نام هنگام ثبتقسط اول  :قسط دو طیریال (  32,000,000 :دوره  هزینه
 تخفیف تعلق خواهد گرفت. %10شناسی ایران اعضاي انجمن روان

 دوره: دروس

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

 زمان دوره :

 آبان مهر شهریور
 شهریور  6چهارشنبه    
 شهریور  7پنجشنبه      
 شهریور   8جمعه            

 مهر 10چهارشنبه    
 مهر 11نجشنبه      پ

 مهر 12جمعه            
 

 آبان  2پنجشنبه        
 آبان   3جمعه            
 آبان  23پنجشنبه       
 آبان  24جمعه             

 آذر
 آذر  20چهارشنبه    
 آذر  21پنجشنبه      
 آذر  22جمعه            

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

 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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 شناسی ایراناطالعیه انجمن روان -1-4

یري نگذشت که با د بودند، زیبا لحظاتی شاهد ها،شادباش و طبیعت زیباي هايجلوه با ابتدا ایران، عزیز مردم طبیعت، بهار آغاز در هفته 
مه را فراگرفت و در نهایت با اي که اندوهی عمیق هآسا و خروش برخی از رودها، عزیزانی را از دست دادند؛ به گونههاي سیلباران

 .دوستی را براي همدیگر رقم زدندنظیري از مهربانی، شفقت و نوعهاي کمها، جلوهها و صمیمیترسانیها، یاريهمراهی
هاي وارده بر جمعی از شهروندان کشور عزیزمان و سپاس از روحیه شناسی ایران ضمن اظهار تاسف از آسیبانجمن روان   

 هايکند چه با حضور در تیمست میشناسان کشور درخوارسانی که در کل کشور متجلی است، از روانیاري و کمک
هاي روانشناختی به افراد آسیب دیده و چه با تاثیرگذاري در فضاهاي واقعی و هاي ذیربط براي حمایتتخصصی سازمان

 .مجازي، نقش ارتقایی خود را ایفا نمایند

هاي علمی وه علوم انسانی توسط کمیسیون انجمندر گر 1397یران، عنوان انجمن برتر سال انجمن روانشناسی ا -2-4
 ایران را کسب کرد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شناسی ایرانهاي انجمن رواناخبار و اطالعیه -4
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 ي کاربرد آخرین دستاوردهاي درمان شناختی رفتاري برگزار شدروزهسمینار یک -3-4

ي تروما، خودکشی، و تأثیر درمان شناختی رفتاري ري در سه حیطه ي کاربرد آخرین دستاوردهاي درمان شناختی رفتاروزهسمینار یک
ي دانشگاه تهران و شناسی ایران، مرکز مشاورهبر سایکوز توسط اساتید به نام و مطرح دنیا از کشور آلمان، با همکاري؛ انجمن روان

 .اسفندماه برگزار شد 4شناسی دانشگاه ماربورگ آلمان روز شنبه دپارتمان روان
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 شناسیدکتري در رشته روان قابل توجه فارغ التحصیالنجایزه دکتر علی اکبر سیاسی:  -4-4

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

 ایند.  به دفتر انجمن ارسال فرم 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 ؤلف)، روانشناس، م1369–1274اکبر سیاسی (دکتر علی
یاد دکتر براهنی و جمعی دیگر از یاد دکتر شاملو، زندهبا همت زنده 1374شناسی ایران که در سال انجمن رواناند.  فرهنگ بوده

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

 شناسی ایران در تلگرامکانال انجمن روان-5-4

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

 شناسی کشور معرفی نمایید.جامعه روان

iranpsyassohttps://t.me/    
   

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

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

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

 شناسی ایرانانجمن روان علمی ـ ترویجیمجله  شناسی،فراخوان مقاله براي نشریه دانش روان -6-4

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 روانهاي عمده در زمینهیشرفتسهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پ

هـاي علمـی یـا    د و بررسی، گزارشق)، نResearch Papersشود. مقاالت پژوهشی (پژوهشگران، کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می
 شناسان اثرگذار، ترجمه یک فصلاثرگذار، سرگذشت زندگی روانشناسان )، 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
ر فرم فراخوان مقاله، براي چاپ در این نشـریه  ماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهاي پیشنهادي د

 شود.پذیرفته می
 راهنماي نویسندگان

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

http://telegram.me/iranpsyasso
http://telegram.me/iranpsyasso
http://www.iranpa.org/


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

12 
 

 1398 بهارشناسی ایران: نی انجمن رواخبرنامه الکترونیک ششمینچهل و 
 

 داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد. مقاله ارسال شده در هیچ نشریه •
 مجالت فرستاده نشده باشد.  مقاله ارسال شده همزمان به سایر  •
 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  –اشکال  –جداول (با در نظرگرفتن محل  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  •

 امل عناصر زیر است:ساختار مقاله ش
: 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 توصیهمه (زمینه)، روش تحقیق (در صورت وجود)، نتیجهبوده و شامل مقد
 هاي مشخص شده در سایت نشریه همخوانی داشته باشد.  به بعد بر اساس نوع مقاله، بایستی با فرمت صفحه دوم

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

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

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

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

   .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      

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

در میان پرانتز نوشـته   هاي مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، بالفاصلهگذارينشانه
 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.   •
 تعداد نویسندگان مقاله، نشریه براي نویسنده مسوول ارسال خواهد شد.   پس از چاپ دوماهنامه، به •



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

13 
 

 1398 بهارشناسی ایران: نی انجمن رواخبرنامه الکترونیک ششمینچهل و 
 

 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 -7-4

 شناسی ایراندستورالعمل اجرایی شعبه هاي انجمن روان -1-7-4
 شناسی ایران گزارش کند.به مسئول شعبه در هیات مدیره انجمن روان بارهر 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
ند تا پس از تایید هیات مدیره مجوز براي برگزاري هاي آن را یک ماه قبل براي انجمن ارسال نمایرزومه مدرس و سرفصل -الف

 توسط مدرس مذکور صادر شود.

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

mailto:danesheravan@gmail.com%D9%BE%D8%B3%D8%AA
mailto:danesheravan@gmail.com
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 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 آذربایجان شرقی
شناسی و علوم نشگاه تبریز، دانشکده رواندا

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

 اصفهان

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

، دفتر دکتر شناسیروان، گروه شناسیروان
 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  

 مازندران
 شگاهدان پاسداران، خیابان بابلسر، مازندران،
 حوزه دفتر انسانی، علوم دانشکده مازندران،

 4741613534 کدپستی ریاست،
ipa.mazandaran@gmail.com 01135302601 

 خوزستان
اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران 

 06133330014-16  شناسیاهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان

 فارس
 و اعصاب بیمارستان باجگاه، شیراز، فارس،

 روانشناسی بخش شیراز، محرري استاد روان
 بالینی

farsipa@gmail.com 09177145203 

 بندر گز
اتوبان  1استان گلستان، بندرگز، کیلومتر 

 گزبندرگز، دانشگاه آزاد واحد بندر
 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
شناسی طبقه اول، دفتر انجمن روان قم،

 ایران

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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 1397 زمستانسی ایران شعبه اصفهان در شناگزارش عملکرد انجمن روان
 برنامه ریزي کارگاه ها، سخنرانی ها و دوره هاي آموزشی  •
 1398همکاري جهت برگزاري همایش سایکودراما و زوج درمانی در فروردین  •
 تحویل گواهی هاي کارگاه به شرکت کنندگان در کارگاه هاي قبلی •
 شناسیبرگزاري جلسات ماهانه انجمن روان •

 1397 زمستاندر  کرمانشاهشعبه  ایران شناسیانجمن روانعملکرد گزارش 
به همت مرکز تحقیقات تازه هاي روانشناختی کاربردي دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و انجمن روان شناسی ایران شعبه  •

لتحصیالن رشته هاي روان براي دانشجویان و فارغ ا 1397درجه یک استان کرمانشاه  سه عنوان کارگاه رایگان در زمستان 
 شناسی و مشاوره برگزار گردید.

در دو گروه با استقبال فراوان دانشجویان و  "اختالالت یادگیري"و همچنین کارگاه دیگري با عنوان  "خالقیت"کارگاه نیم روزه با موضوع 
محل سالن کارگاه هاي مرکز تحقیقات تازه هاي با تدریس دکتر کیوان کاکابرایی (دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی) در 

 روانشناختی کاربردي برگزار شد.
با تدریس خانم دکتر سارا هاشم پور در دو گروه براي دانشجویان  "قدرت تاثیر روابط در مراحل ابتدایی رشد کودك"همچنین کارگاه 

 مقطع کارشناسی برگزار شد.
تخصصی و عام المنفعه برگزاري کارگاه هاي رایگان با همکاري اساتید توانمند ادامه شایان ذکر است با توجه به ضرورت آموزش هاي 

 خواهد یافت تا دانش افزایی مستمر به شیوه صحیح و  مطلوب در گستره وسیع روان شناسی بیش از پیش تحقق یابد.
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آموزشی و پژوهشی رشته روان شناسی بالینی به  طبق دستور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی مبنی بر واگذاري کلیه امور •
معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ، رشته روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه نیز به دانشکده علوم 

دانشیار و عضو  بهمن کرمانشاه انتقال یافت. بر همین اساس دکتر کیوان کاکابرایی 22پزشکی این دانشگاه واقع در سه راه 
هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی بعنوان مدیر گروه روان شناسی بالینی واحد کرمانشاه انتخاب گردید. همچنین دفتر انجمن 
روان شناسی ایران شعبه درجه یک استان کرمانشاه نیز به دانشکده علوم پزشکی منتقل و در کنار دپارتمان روان شناسی بالینی 

 امه خواهد داد.به فعالیت خود اد
 

 1397 زمستاندر  بندر گزشعبه  ایران شناسیانجمن روانگزارش عملکرد 
 و هانحوه برگزاري کارگاه یت رییسه انجمن  شکل گرفت که دراین جلسات به موضوعاتی از قبیل:با ذکر صلوات جلساتی توسط هی 

ه معنویت و همچنین دعوت از اساتید, دانشجویان و صاحبنظران انجام پژوهش هایی حیط، عناوین آنها، برگزاري جلسات ماهانه انجمن
براي عضویت در انجمن اشاره شد. در این جلسات دو کارگاه مورد تایید واقع شد که کارگاه رایگان مقاله نویسی براي دانشجویان مقطع 

ن کارگاه به مراحل و چگونگی انتخاب تدریس دکتر محمدمهدي شمسائی برگزار گردید که در ای دي با18کارشناسی ارشد در تاریخ 
  هاي اجراي آنها، اصول، ساختار و محتواي مقدمه، روش،  یافته و بحث در مقاله و... پرداخته شد.موضوع، انواع نمونه گیري و روش

هدي شمسائی برگزار شد که اسفند کارگاه رایگان مشاوره پیش از ازدواج با تاکید بر انتخاب صحیح با تدریس دکتر محمد م 14در تاریخ 
هاي شخصیتی و روانی مانع و نیز تسهیل کننده برخورداري ها و شرایط روابط قبل و بعد از ازدواج، ویژگیدر این کارگاه  به تفاوت ویژگی

اي نیازمند به ههاي مشترك، نقش تفرد در کیفیت روابط زوجین، معیارها و ویژگیاز روابط رضایتمند، معناي مکملیت و سرمایه گذاري
 بررسی براي انتخاب صحیح و... اشاره گردید.
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 شناسی و مشاوره ایرانهاي علمی رواناطالعیه منظومه انجمن -1-5

 
 

 بسمه تعالی
 1397/12/4شناسی و مشاوره ایران مورخ هاي علمی رواناطالعیه منظومه انجمن

 محترم جمهور و ضمن تبریک و آرزويشناسی و مشاوره ج. ا. ا. توسط ریاست است سازمان نظام روانبا اظهار خرسندي از تنفیذ حکم ری
 و مشاوره ایران انتظارات خود را شناسیهاي علمی روانتوفیق خدمت براي جناب آقاي دکتر محمد حاتمی در این سمت، منظومه انجمن

 :داردبه شرح ذیل از ریاست جدید اعالم می
 هاي مسکوت مانده قضایی مرتبط با مسائل مالی سازمانندهپیگیري پرو -1
هاي دولتی توسط سازمان، درخواست رسمی از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات جهت با توجه به دریافت بودجه -2

 سال گذشته 16رسیدگی به وضعیت امول منقول و غیرمنقول سازمان و نحوه بهره برداري از آنها در 
 1398اري مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا سازمان طی شش ماه نخست سال تضمین برگز -3
 1398مانده و تهران طی شش ماهه نخست سال برگزاري انتخابات شوراهاي استانی در هفت استان باقی -4
 اي وق حرفهبند به قانون و اخالتجدید نظر جدي در تداوم فعالیت مسئوالن اجرایی و معاونین سازمان، به کارگیري افراد پاي -5

 .عدم حضور آنها در شوراي مرکزي به منظور حفظ استقالل این شورا
 هاي شناختیانجمن علوم و فنآوري

 شناسی ایرانانجمن روان

 شناسیي روانهاي خبري حرفهاخبار و گزارش -5
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    شناسی بالینی کودكانجمن روان
  شناسی سالمت ایرانانجمن روان
  شناسی بالینی ایرانانجمن روان
   شناسی تربیتیانجمن روان
  عات سالمنديانجمن مطال
   شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان
   شناسی صنعتی و سازمانیانجمن روان

  انجمن مشاوره ایران
  شناسی کودکان استثناییانجمن روان

 شناسیانجمن ایرانی روان
 
  
 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان  Chronic Diseases Journalارسال مقاله به مجله -2-5

 پژوهشی در زمینه بیماریهاي مزمن و سایر موضوعات مرتبط پیشنهاد می شود براي ارسال مقاله به مجله -ندگان مقاله علمی به نویس
Chronic Diseases Journal  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان به سایت www.muk.ac.ir مراجعه فرمایند. 

 
 
 

 لبازگشت به صفحه او
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  سی و چهارمین همایش روز ملی و دومین کنگره بین المللی مددکاري اجتماعی -1-6

 
 مددکاري ملی روز و) ع( علی امام اسالم، عالم مددکار بزرگ میالد مناسبت به ساله هر

 يسازمانها و ها دانشگاه همکاري با را همایشی ایران اجتماعی مددکاران انجمن اجتماعی،
 و اجتماعی مددکاري جهانی روز تقارن به توجه با. کندمی برگزار غیردولتی و دولتی مرتبط

 ترویج( جهانی فدراسیون 2019 سال شعار راستاي در) رجب 13( اجتماعی مددکار ملی روز
 مددکاري المللی بین کنگره دومین و ملی همایش چهارمینوسی) انسانی روابط اهمیت

 .شود می برگزار ”اجتماعی آوري تاب و اجتماعی مددکاري“ موضوع با یاجتماع

 
 1398فروردین ماه  20: زمان برگزاري

 http://socialwork.ir وب سایت همایش:

 

 
 

 شناسی مثبت نگرپنجمین همایش ملی تازه هاي روان -2-6
 1398فروردین  28شناسی مثبت نگر در تاریخ همایش ملی تازه هاي روان پنجمین

برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش  بندرعباس در شهر دانشگاه فرهنگیان توسط
به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز 

 .کنسرسیوم محتواي ملی نمایه خواهد شد
  

 :محورهاي همایش
 کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی

 شناسی مثبت نگر و سالمتروان
 شناسی مثبت نگر و سالمنديروان
 شناسی مثبت نگر در سازمان هاروان
 شناسی مثبت نگر و آموزش و پرورشروان
 شناسی مثبت نگر و دینروان

 روان درمانی هاي مثبت نگر
 شناسی مثبت نگر و خانوادهروان
 شناسی مثبت نگر و جامعهروان

 شناسی مثبت نگردیگر موضوعات مرتبط با حوزه روان

 1398فروردین ماه  28 :تاریخ برگزاري
 /http://www.ipp2019.ir/faوب سایت همایش: 

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش هاي  -6
 
 
 
 
 

http://socialwork.ir/second-intl-socialwork-congress-2019-iran/
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.symposia.ir/ListCity/400/1
https://www.symposia.ir/ListCity/400/1
http://www.ipp2019.ir/fa/
https://www.symposia.ir/images/calendar/posters/NCPP05_poster.jpg�
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 پزشکی روان بیماران قضایی و حقوقی هاي چالش ملی کنگره نخستین -3-6
     حورهاي همایش:م 

 .ایران حقوق در حجر و قیمومت نظام بررسی •
 به مبتال بیماران مورد در منصفانه کیفري غیر و کیفري هايرسیدگی هايمولفه •

 .روانپزشکی اختالالت
 فرایند در روانپزشکی اختالالت به مبتال بیماران ايدوره ارزیابی امکان و نحوه •

 .کیفري  احکام اجراي و رسیدگی
 بکارگیري چگونگی و پلیس و دانان حقوق براي روانپزشکی جدید مفاهیم ینتبی •

 .قضایی رسیدگی فرایند در آنها
 .روانپزشکی اختالالت به مبتالیان کیفري غیر و کیفري مسئولیت تحوالت بررسی •
 .روانپزشکی اختالالت به مبتال بیماران اجباري کنترل و درمان بستري، هايروش •
 .قضایی زدایی انگ و روانپزشکی بیماران از قضایی و قانونی هايحمایت •
 .روانپزشکی بیماران بهزیستی و رفاهی اي،بیمه خدمات به نسبت افتراقی نگرش •

 .المللی بین اسناد و حقوقی هاينظام سایر عامه، فقه امامیه، فقه تطبیقی هاينگرش •
 .روانپزشکی اختالالت داراي افراد جرایم از پیشگیري انواع •
 .اجباري هايکنترل و هادرمان و دادرسی فرایند در روانپزشکی اختالالت داراي بیماران خانواده نقش •
 گفته. پیش هايحوزه در قضایی هايپرونده موردي مطالعه •

 1398اردیبهشت ماه  10مهلت ارسال خالصه مقاالت: 

 1398ماه تیر  7لغایت  5 :تاریخ برگزاري
 /http://www.ppnc.irوب سایت همایش: 

 
 

 بازگشت به صفحه اول
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براي انعکاس اخبار  را ، آمادگی خودگان زیرآموختایران، ضمن تبریک به دانش شناسیروانانجمن  ياندرکاران خبرنامهدست
 .دنداراعالم می هاي مرتبطو رشته شناسیروان هاي مختلفگرایشآموختگان دکتراي نشدا ينامهپایان يدفاع و نیز چکیده

 

دانشگاه اصفهان دانشکده علوم شناسی از دانش آموخته دکتري روان علیرضا زرندي دکترنامه پایان چکیده -1-7
 شناسی تربیتی و روان

  خبر 
بررسی تحولی نظم جویی هیجان بر اساس ابعاد شناختی، "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان علیرضا زرنديدکتر 

 .رساند اتمام به 1397 شهریوردر را  "آن در کودکان چهار تا دوازده ساله شهر تهرانهیجانی، رفتاري و تدوین الگوي بومی
  .است شده اهنما) هدایتر اساتید( دکتر شعله امیري و دکتر حسین مولوي توسط ایشان نامهپایان

 چکیده
این مطالعه با هدف شناسایی فرآیندها و راهبردهاي نظم جویی هیجان و تدوین یک الگوي تحولی بر اساس تنوع و سرعت استقرار 

هاي غم، خشم، درد و ترس انجام شد. مطالعه از نوع ترکیبی (آمیخته) با رویکرد اکتشافی شامل روش کیفی تحلیل آنها براي هیجان
هاي بخش کمی، کودك و آزمودنی 108مقایسه اي بود. مشارکت کنندگان بخش کیفی مطالعه -کمی علّی محتواي جهت دار و روش

هاي کیفی از طریق انجام مصاحبه فردي با کودکان و مشاهده آنها پس از خواندن ساله شهر تهران بودند. داده 12تا  4کودك  150
وري شد که نتایج آن بر اساس کدگذاري رفتارها، خرده راهبردها، راهبردها سناریوهاي هیجان یا تجربه یک موقعیت هیجانی واقعی گردآ

هاي نظم جویی هیجان هاي کمی با تکمیل پرسشنامهو فرآیندهاي نظم جویی براي چهار هیجان غم، ترس، خشم و درد تحلیل شد. داده
) و مقیاس مدیریت ERC) (1997یچتی ()، سیاهه نظم جویی هیجان شیلدز و سERQ-CA) (2012) و گولن و تاف (2007گراس (

) توسط والدین کودکان گردآوري و با تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس CEMS) (2006هیجان کودکان زمان، کاسانو و پریپانیش (
روانی  ها موید تاثیرپذیري نظم جویی هیجان از افزایش سن است، لذا این پدیده به تحول) آزمون شدند. یافتهMANOVAچندمتغیره (

وابسته است. الگوي کشف شده در بخش کیفی نشان دهنده سیر تحولی فرآیندها و راهبردهاي نظم جویی هیجان از سطح توجه و 
ادراك، پاسخ و ابراز به به سمت پردازش نظم بخش درونی و شناختی است. یافته هاي کیفی نشان داد خط سیر تحولی فرآیندهاي نظم 

یکسان و هم شکل است. آنچه در تحول انواع هیجان ها متفاوت است، سرعت استقرار و تنوع فرآیندها و بخشی براي هر چهار هیجان 
راهبردهاي نظم بخش بسته به نوع هیجان است. نتایج بخش کمی نشان دهنده تفاوت فرآیندها و راهبردهاي نظم جویی هیجان بر اساس 

رکیبی این مطالعه اینکه، اکتشافات و یافته هاي کیفی دال بر الگوي مراحل مقاطع سنی و جنسیت کودکان بود. همراستا با رویکرد ت
 سنی نظم جویی هیجان، از سوي نتایج کمی پشتیبانی و تایید شد.

 نظم جویی هیجان، کودکان، الگوي تحولی، غم، خشم، ترس و درد هاي کلیدي :واژه
 

 بازگشت به صفحه اول
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 درمان شناختی افسردگی -1-8
 

 بک. تی آرون  و واینبرگر، آرتور رایگ، جین یانگ،. اي جفري :تألیف
 و شعله نمازي امیرهوشنگ مهریار مترجمان:
 1396چاپ دوم،  وند،ین: تهران :نشر مشخصات

 صفحه 180 ي:ظاهر مشخصات
 

 معرفی کتاب:
ی ـ رفتاري کالسیک و نیز شناخت هاي عملی درمان شناختکتاب حاضر اصول نظري و گام

-میاي افسردگی را در اختیار درمانگران عالقمند به معالجه افسردگی قرار درمانی طرحواره
 .دهد

 
 

 گوش دادن فعال -2-8
 

  کارل راجرز، ریچارد فارسون :تألیف
 محمدامین شریفی، پریسا پیشدادیان ترجمه:

 1397 وند،ین: تهران :نشر مشخصات

 صفحه 98 ي:ظاهر مشخصات
 
 

 معرفی کتاب:
هاي طرف محض شنیدن صحبترسد گرایشی در ما وجود دارد که به موجب آن، بهنظر میبه

آییم. این گرایش دفاع از خود در ما خیلی مقابل، در پی دفاع از موضع خودمان برمی
 اتوماتیک و نهادینه شده است.

 
 

 بازگشت به صفحه اول

 
 
 
 

 هاي جدیدتابکمعرفی -8
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 "اشتهایی عصبی در بافت خانوادهبی"تنی هاي روانخانواده -3-8
 

 مینوچین، راسمن، بیکر، لیبمنسالوادور :نویسنده

 عباس موزیري، فاطمه نادري، محمدرضا اسالمی مترجم:

 بخشی روانیتوان -درمانی و مشاوره روان موضوع:

 1397ارجمند، تاریخ چاپ:  :انتشارات
 

 :درباره کتاب

هاي (اختالالت و بیماري تنیهاي کودکان روانها پژوهش روي خانوادهکتاب نتیجۀ سالاین 
است. مینوچین، راسمن، بیکر  جسمانی که تحت تاثیر عوامل و متغیرهاي روانشناختی قرار دارند)

اند، در نهایت تحلیل تنی پرداختههایی که به تبیین مشکالت روانو لیبمن با کاوش در نظریه
ستم هاي پیشین هاي آشکاري با تبیینکنند که تفاوتبراي این دسته از اختالالت ارائه می یسی

درمانی ساختاري هاي سیستمی و ساختاري خود، کاربست خانواده دارد. آنان عالوه بر ارائه مبانی نظري و پژوهشی مستحکم براي تبیین
 .گذارندرا هم به نمایش می

 
 دهی)  ویرایش چهارمبا تمرکز بر یادگیري خودنظم( گیري براي موفقیت در دانشگاهانگیزش و راهبردهاي یاد -4-8

 مایرون دمبو، هلنا سلی :نویسنده

 پور، دکتر اکبر رضاییدکتر احمد علی مترجم:

 شناسی و خودیاريآموزش همگانی روان -خودیاري و آموزش همگانی  موضوع:

 1397ارجمند، تاریخ چاپ:  :انتشارات
 

 :کتاب درباره
امروزه علت اصلی موفقیت در یادگیري را استفاده درست از راهبردهاي یادگیري، مدیریت 

ها به حال، توضیح نحوة وقوع یادگیري و ارائه برخی تمریندانند. بااینانگیزش و رفتار می
ادرست و هاي ندهد. تغییر عادتها، باورها یا رفتارهاي آنها را تغییر نمیدانشجویان، لزوماً نگرش

غیرمؤثر مطالعه و یادگیري، یک فرایند دشواري است. این کتاب بر اساس تجارب حاصل از 
و همچنین با “ یادگیري نحوه یادگرفتن”هاي آموزشیِ دمبو و سلی در این زمینه با عنوان کارگاه

دگیري و مطالعۀ مؤثر را یاد بگیرند، تمرین کنند، کند تا راهبردهاي یاها و کاربردها، دانشجویان را راهنمایی میها، پژوهشترکیب نظریه
دهی با دید دهی، رفتار تحصیلی خودشان را بهبود بخشند. در این کتاب مباحث مربوط به خودنظمو با استفاده از راهبردهاي خودنظم

هاي تحصیلی (انگیزش، روش بندي کتاب بر شش مؤلفه مرتبط با موفقیتصورت ساده نوشته شده است. چارچوب سازمانکاربردي و به
هاي مهم متن هاي اجتماعی و فیزیکی و نظارت بر عملکرد) استوار است. ویژگیمطالعه و یادگیري، مدیریت زمان، مدیریت محیط

 .نامهواژهوکلیديهاي دانشجویان، مرورهاي آخر فصل،نکات، بازتابهاي پیگیريها، فعالیتاند از: تمرینعبارت
 

 بازگشت به صفحه اول
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 هاي مختلفهاي یادگیري، آموزش و جمعیتدر حوزه فراشناخت کاربردي -5-8

 تیموتی، ج. پرفکت و بنت ل. شوارتز: نویسنده

 : سید نادر آزاد صفت، دکتر حسین کارشکیمترجمان

 هاي موج سومدرمان -درمانی و مشاوره : روانموضوع

 1397ارجمند، تاریخ چاپ:  :انتشارات

 
 :درباره کتاب

تربیتی و درمانی و در  -با عنایت به اهمیت فراشناخت در حوزه هاي مختلف زندگی، آموزشی 
سنین مختلف، نیاز به آثاري غنی با پشتوانۀ شواهد علمی و در عین حال ساده و کاربردي 

کاربردي است که نویسندگان ضروري است. کتاب حاضر نیز اثر ارزشمند در زمینۀ فراشناخت 
هاي هاي یادگیري، آموزش، زندگی و جمعیتاند، کاربردهاي فراشناخت را در حوزهسعی کرده

مختلف مورد توجه و ارزیابی قرار دهند و راهکارهاي ارزشمندي را مطرح کنند که بتواند مورد 
 .ردتوجه یادگیرندگان، درمانگران، مشاوران و معلمان در هر سطحی قرار گی

 
ویرایش عملی)  -آموزش فراشناختی براي اختالل وسواس فکري( هاي فکري وسواسکشف و خنثی کردن تله -6-8

 سوم
 : اشتفان موریتس، ماریت هاوشیلتنویسنده

 فروشان: دکتر مسعود چینیمترجم

 شناسی و خودیاريآموزش همگانی روان -خودیاري و آموزش همگانی  موضوع:

 1397تاریخ چاپ: ارجمند،  :انتشارات
 
 

 درباره کتاب
شناسان براي تبیین اختالل وسواس هاي نظري تأییدشدة رواناین برنامۀ آموزشی برگرفته از مدل

هاي فکري رایج وسواس اي با تلهعملی است و هدف آن آموزش دانش و راهبردهاي مقابله –فکري
ش اطالعات هستند؛ مانند توجه آوري و پردازهاي غیرمفید براي جمعهاي فکري راهاست. تله

هاي خنثی، باور به این که همه چیز باید جاي توجه به جنبهکردن به خطرهاي بالقوة محیط به
 .کامل باشد، یا احساس مسئولیت مفرط دربارة دیگران

این، بخش آخر به بر. عالوهپردازداین برنامۀ آموزشی به چند بخش تقسیم شده است و هر بخش به نوع خاصی از تله یا تحریف فکري می
هاي رایج بیماران نفس پایین، و همچنین برخی از ترسپردازد؛ مشکالتی از قبیل افسردگی یا عزتمشکالت ثانویه یا همراه وسواس می

عملی  -فکريمبتال به وسواس از قبیل ابتال به اسکیزوفرنی یا مشکالت شدید مغزي. اگرچه این کتاب براي مبتالیان به اختالل وسواس 
 .نگاشته شده است، مطالعۀ آن براي دانشجویان و درمانگران نیز آموزنده و مفید خواهد بود

 
 بازگشت به صفحه اول
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 کتاب کاري براي بهبود خلق)( آگاهی براي افسردگی نوجوانانتوجه -7-8
 مایک ابلت، کریستوفر ویالرد :نویسنده

 آذریان: آلما مترجم
 هاي موج سومدرمان -درمانی و مشاوره موضوع: روان

 1397ارجمند، تاریخ چاپ:  :انتشارات
 

 درباره کتاب
گیر هزاران نوجوان شده است. اما از سوي دیگر یادگیري و متأسفانه این روزها افسردگی گریبان

طور خالصه کتاب به آگاهی (که در ایننگر مانند توجهشناسی مثبتهاي روانکارگیري روشبه
براي شما توضیح خواهیم داد) نیز براي از بین بردن خیلی چیزها مانند افسردگی، در میان 
درمانگران و مردم عام رواج یافته است. تجربۀ کلینیکی و پشتوانۀ علمی نویسندگان کتاب نشان 

به افراد براي نگر در کمک شناسی مثبتآگاهی و رواندهد که رویکردهاي مبتنی بر توجهمی
شود هایی که در اینجا پیشنهاد میکنترل و گذر از مشکالت افسردگی بسیار مؤثر است. مهارت

تر دیده و گذرد را واضحتان میتان را تقویت کنید تا بتوانید خودتان و چیزهایی که در اطرافهمگی براي این است که قدرت آگاهی
هاي خودمخرب شوید. این کتاب در مورد انجام چیزهایی است که افسردگی، ما را از تهمچنین کمتر درگیر هیجانات دردناك و عاد

 .دارد. پس اکنون وقت مناسبی براي مطالعۀ این کتاب استانجام آنها باز می
 
 )توسین و اندورفین بازسازي کنیدمغز خود را براي افزایش سطح سروتونین، دوپامین، اکسی( هاي یک مغز شادعادت -8-8

 
 لورتا گرزیانو برونینگ :نویسنده

 نسبسید مرتضی ارجمندي مترجم:

 بخشی روانیتوان -درمانی و مشاوره روان موضوع:

 1397ارجمند، تاریخ چاپ:  :انتشارات

 
 :درباره کتاب

کنید در زندگی نیاز به شادي بیشتري دارید؟ پس دست به کار شده و شادمانی آیا احساس می
دهد چطور با هاي یک مغز شاد نشان میوز افزایش دهید. کتاب عادتر 45خود را در مدت 

تربیت مغز خود ترشح مواد شیمیایی شادي بخش را در بدن تحریک کنید. شما در هر صفحه از 
هاي عصبی دهندهاي آشنا خواهید شد تا درك بهتري از نقش انتقالکتاب با تمرین ساده

توسین و دوپامین) پیدا کنید. با خواندن این کتاب بخش (سروتونین، اندورفین، اکسیشادي
هاي دهندههاي جدیدي ایجاد کنید که ترشح این انتقالخواهید آموخت چگونه با تغییر مسیر جریان الکتریکی در مغز خود گذرگاه

 .دهدتر و شادتر را به شما میکنند. این کتاب نوید یک زندگی سالمعصبی را تسهیل می
 
 

 بازگشت به صفحه اول
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 درمانی مبتنی برغلبه بر ترس از رهاشدگی و ایجاد روابط عاشقانه و پایدار با رویکرد طرحواره (!عاشقم باش رهایم نکن -9-8

ACT( 
 میشل اسکین :نویسنده

 : داود منافی، دکتر سمیه منافیمترجم
 شناسی و خودیاريروانآموزش همگانی  -: خودیاري و آموزش همگانی موضوع

 1397ارجمند، تاریخ چاپ:  :انتشارات

 
 درباره کتاب

ممکن است در دوران بزرگسالی مجذوب روابطی شوید که مشابه آن را در دوران کودکی 
کنند، از شما کنند، نکوهش میشوید که شما را طرد میاید. آیا جذب کسانی میتجربه کرده

اي گونهاند، دمدمی هستند بهعالقهبینی و نسبت به شما بیشکنند، غیرقابل پیسوءاستفاده می
کنند؟ وقتی در چنین که احساس ناخوشایندي در شما نسبت به خودتان ایجاد می

دهد؟ احساس نیاز، گیرید چه احساسی به شما دست میهاي پراسترسی قرار میموقعیت
 ی و یا پریشانی؟حسخشم، گناه، انتقاد و یا کنترل؟ احساس طرد، انزوا، بی

اندازند و شما را از داشتن یک رابطۀ سالم و عاشقانه که رسان، شما را به دام میباورهاي مرکزي، با هیجانات، افکار و رفتارهاي آسیب
ن کنند. با مطالعۀ این کتاب قدم در سفري خواهید گذاشت که با آن، یک مرحله به بیرون از ایمشتاق و سزاوار آن هستید، دور می

هاي دردناك، فهم ترس از رهاشدگی، انتقال آگاهی به داستان دردناك هدایت خواهید شد، در این سفر توانایی دور شدن از داستان
هیجانات منفی بدون عمل کردن  ها و روابط محرك باورهاي مرکزي، مشاهدة افکار منفی بدون قضاوت و کنترل و توانایی تجربۀموقعیت

ها و توانید مهارتاي براي رفتارهاي کارآمد، میعنوان انگیزههاي خود بهکسب خواهید کرد. همچنین با شناخت ارزش بر اساس آنها را نیز
ابزارهاي ارتباطی جدید را نیز کسب کرده و نگاهتان را نسبت به خود و دیگران تغییر دهید، تا بتوانید، روابط سالم، پایدار و عاشقانه 

 .داشته باشید

 
 )گانههاي شخصیتی نُهشناختی و معنوي براي تیپراهنماي کامل رشد روان( ت اینیاگرامحکم -10-8

 
 دان ریچارد ریسو، راس هادسون :نویسنده

 چارينواز، دکتر مسعود حسیناله گلوجیه مترجم:

 شناسی شخصیتروان -شناسی روان موضوع:

 1397ارجمند، تاریخ چاپ:  :انتشارات

 
 درباره کتاب

هاي شناختی و معنوي هر کدام از تیپضر اولین کتابی است که براي رشد روانکتاب حا
دهد. این کتاب علوم خاص هاي کاربردي و ویژه ارائه میگانه (اینیاگرام) روششخصیتی نُه

گانه که در تعالیم حکمت مکاتب مختلف معنوي در سراسر هاي شخصیتی نُهمربوط به تیپ
هاي چهارده گانه هاي بودایی، یهودي، مسیحی، اسالمی و گامجهان از قبیل تعالیم عرفان

 . سازدگیرد را یکپارچه میمورد استفاده قرار می
تواند مسیر هر کند که میعنوان یک نقشۀ روح و روان معرفی میرا به» اینیاگرام«این کتاب 



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

27 
 

 1398 بهارشناسی ایران: نی انجمن رواخبرنامه الکترونیک ششمینچهل و 
 

ویشتن واقعی رهنمون سازد. در اصل، تعالیم حکمت هاي بیرونی شخصیت به هستۀ درونی ماهیت ذاتی یا ختیپ شخصیتی را از الیه
توان حضور در زمان حال و آگاهی را رشد داد و بدون آن رشد و کمال معنوي امکان پذیر نیست. در اینجا به دهد که چگونه مینشان می

و به کمال معنوي رسید. دیگر ویژگی طور بنیادین تغییر داد فردي خود را بهتوان زندگی، رابطۀ بینشما نشان خواهیم داد که چطور می
 .روي جامعۀ ایرانی توسط مترجمان است» هادسون -گانۀ ریسوهاي شخصیتی نُههنجاریابی شاخص تیپ«مهم این کتاب پیوست 

 
 

 هاي اضطرابیهاي درمانی براي افسردگی و اختالل مداخالت و طرح -11-8
 گین. ك. مکرابرت لیهی، استفان ج. هولند، التا: گاننویسنده

 فروشاندکتر مهدي اکبري، مسعود چینی مترجم:

 رفتاردرمانی شناختی -درمانی و مشاوره روان موضوع:

 1396ارجمند، تاریخ چاپ:  :انتشارات

 
 درباره کتاب

دار ورود به هایی رو به گسترش و رشد هستند و طالیهرفتاري، درمانهاي شناختیدرمان
شوند. امتیاز یکم محسوب میو حمایت تجربی در قرن بیسترویکردهاي درمانی مبتنی بر 

هاي درمانی مبتنی بر شواهد، منسجم و کارآمد براي متخصصین اصلی این کتاب، ارائۀ برنامه
گام در مسیر ارزیابی، بهاي است که خواننده را گام گونهسالمت روان است. ساختار کتاب به

بینی مشکالت ات درمان، انتخاب فنون مؤثر، پیشپردازي مشکل بیمار، طراحی جلسمفهوم
کند. اگرچه کسانی که به ایجادشده در فرآیند درمان و چگونگی غلبه بر آنها هدایت می

مند هستند، ممکن است این کتاب را کمتر نظري ببینند، ولی هدف مؤلف، پرفسور رابرت رفتاري عالقه-شناختی هاي نظري درمانبنیان
خارج کردن مفاهیم نظري پیچیدة علمی از زبان دانشگاه و ترجمان این مفاهیم به زبان کاربردي بوده است. در جامعۀ چند  لیهی، دقیقاً

شک افراد زیادي نیازمند خدمات سالمت روان هستند و وقتی قرار بر این باشد که افراد زیادي براي ارائه ده میلیونی کشورمان ایران، بی
ترین د، آنگاه منابع آموزشی استانداردي در این زمینه مورد نیاز خواهند بود که انتقال دانش و فنون را به سهلاین خدمات آموزش ببینن

حال خوبی دارا است. تمام دانشجویان حوزه سالمت روان به منبعی جامع و در عینوجه ممکن انجام دهند. این کتاب این ویژگی را به
شود؛ و اري در قالب واحد درسی محدودشان نیاز دارند که خواندن این کتاب به آنان توصیه میرفتفشرده براي آموزش درمان شناختی

باالخره تمامی اساتید و متخصصین به نوشتاري مبتنی بر علم و عمل براي هدایت کارورزان و رفع اشکاالت آنان در کار عملی و استفاده 
 .اب در این مورد نیز قابلیت کاربردي خوبی دارددر برنامه نظارت آموزش بالینی نیاز دارند که این کت

 
 بازگشت به صفحه اول
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 »شناسی معاصرنشریه روان«فصلنامه بیست و سومین شماره دو  -1-9
مقاله هاي زیر  شناسی معاصرروانشماره دو فصلنامه نشریه  سومیندر بیست و 

 :به چاپ رسیده است
هاي گرهاي مشکالت بین فردي : نقش سبکمدل یابی معادالت ساختاري تعیین •

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

 هاي اجتماعی دانشجویان پسر مهارت
رمان شناختی رفتاري بر عالئم اختالل مقایسۀ اثربخشی طرحوارة درمانی و د •

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

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

 
 
   
 

 »نشریه  بین المللی«فصلنامه بیست و چهارمین شماره دو  -2-9
شناسی مقاله شماره دو فصلنامه نشریه بین المللی روان چهارمیندر بیست و 

 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 

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

 هاي منتشرشدهلهمج-9
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• 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  -3-9
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 مهارتآموزان مندي دانشتکاهش پرخاشگري و افزایش جرئ •

 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 •
ن بر الکسی تایمیا و شدت بیماري  هاي تنظیم هیجااثربخشی 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 •
 اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنیکشناخت  •

 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 •

 پریش (نارساخوان):تشخیص و تسلط بر حروف الفباانشآموزان خوتاثیرات برنامه چندحسی بر دانش •
 پیشگیري از آلزایمر •
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 »شناختینشریه پژوهشهاي روان«فصلنامه چهل و یکمین شماره دو  -4-9
 شناختیپژوهشهاي روانشماره دو فصلنامه نشریه  در چهل و یکمین

 :هاي زیر به چاپ رسیده استمقاله
 بدون( در معتادان موفقامیدواري و خودکارآمدي  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 حمایت در محیط منابع ــ قاضا ت 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
 ن دبیرستانی با مشکالت سازگاريآموزادانش گرا بر امیدواريِمثبت

 
 
 
 
 

 بازگشت به صفحه اول
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 هاها و واقعیتمدت: افسانهدرمانی کوتاهروان -1-10

 گردآوري و ترجمه: 
 علی فیضی

مدت شک دارند؛ خود شما هم اگر به چشم ندیده ها یا مداخالت کوتاهدرمانیبسیاري از متخصصین سالمت روان در مورد اعتبار روان
درمانی باشید، شاید برایتان سخت باشد که باور کنید تغییر واقعی رفتار در یک یا دو جلسه ممکن است. بسیاري از متون مرجع روان

ادي دارند و  یک یا دو جلسه هاي درمان تاکید زیدربارة اهمیت شکل دادن به رابطۀ درمانی به عنوان بستري براي به کار بستن تکنیک
هاي مخربی در افراد شکل گرفته به گوید شکستن عادترسد. از دیگر سو عقل سلیم میی به نظر نمیکاف براي شکل دادن به این رابطه

ي سالم نو سختی ممکن است که در مدت زمانی کوتاه اتفاق بیفتد و این دوستان ناباب زندگی درمانجو جاي خود را به سرعت به رفتارها
 کند.مدت حمایت میبدهند  اما واقعیت این است که شواهد از ارزش مداخالت کوتاه

 بیندازیم: ینگاهها و حقایق دربارة مداخالت کوتاه بیایید تا به بعضی از افسانه
 شوند.افسانه: فواید درمان با گذشت زمان ایجاد می

(هاوارد، کوپتا، کراوس و اورلینسکی) انجام  1986شود. مطالعۀ جالبی که در سال ه میشناخت» اثر اندازه«این مفروضه بعضی اوقات با نام 
تواند از همان درصد درمانجویان حتی قبل از شروع اولین جلسه مقداري بهبود یافته بودند. اثرات درمان می 15شد نشان داد که تقریباً 

 است.» افسانۀ بیشتر بهتر«دهندة باطل بودن انگیري براي کمک گرفتن شروع شود. این حقیقت نشزمان تصمیم
 شودواقعیت: پیشرفت درمان بعد از هشت جلسه کند می

درصد از کل فایدة درمانی در نمونۀ مورد مطالعۀ آنها در هشت جلسۀ اول به دست آمده بود. فایدة اضافی  50همان مطالعه نشان داد که 
درمان بعد از هشت جلسه آنقدر کند بود که نسبت هزینه به تاثیر درمان اضافی زیر سوال  تر یافته شد اما پیشرفتمدتدر درمان طوالنی

 رفت.
کنند نسبت آنهایی که درمان مدت دریافت میهاي کوتاهدرمانیدهد درمانجویانی که رواناي که اخیراً انجام شده نشان میمطالعه   

بینی نکرد داري درجۀ تغییر بالینی را پیشنند. تعداد جلسات به طور معنیکي تجربه میترعیسر رییتغ کنندبلندمدت دریافت می
). با گذشت زمان، کم نبودند درمانجویانی که سیر پیشرفتشان به جاي افزایش کاهش 2009(بالدوین، برکلیون، آتکینز، اولسن و نیلسن، 

 کرد.پیدا می
 ستند.اي نادر در رواندرمانی هافسانه: دستاوردهاي سریع پدیده

آورند. یک مطالعه هاي قابل توجهی در چهار جلسۀ اول جلسات یک ساعته به دست میهاي پژوهشی، درمانجویان بهبوديبر اساس داده
درصددرمانجویان افسرده دستاوردهاي قابل توجهی در دو تا چهار جلسۀ او درمان به دست آوردند (دوان، فینی،  45الی  40نشان داد که 

 ).2007تانگ، درابیس، هولون، آمستردام و شلتون،  ؛2010زولنر، 
 62) و اختالل خوردن (2010درصد؛ دوان، فینی و زولنر،  52در درمانجویانی که براي اختالل استرس پس از سانحه رواندرمانی (   

 ی گزارش شده است.مشابه ریچشمگ جینتا گرفتند )2006درصد؛ گریلو، ماشب و ویلسون، 
 مدت هستند.انجویان، درمانجویان کوتاهواقعیت: اکثر درم

درصد آنها  85اي با بیش از نه هزار درمانجو، نتایج نشان داد رواندرمانی شوند. در مطالعهاکثر درمانجویان درگیر رواندرمانی بلندمدت نمی
قات کرده بودند (براون و جونز، تا جلسۀ پنجم خاتمه یافت؛ و نکتۀ جالب این که اکثر درمانجویان فقط یک جلسه با  با درمانگر مال

2005.( 

 هایادداشت -10
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دهند و مداخالت را سازي طرح درمان اختصاص میهاي سنتی معموال جلسۀ اول درمان را به ثبت تاریخچۀ زندگی درمانجو آمادهروش   
مدت میۀ مداخالت کوتاهگردند، ارائگذارند. با توجه به این واقعیت که اکثر درمانجویان براي جلسۀ دوم برنمیبراي جلسات بعدي می

 تواند به شما کمک کند تا در یک جلسه بیشترین فایده را برسانید.
 تر تغییرات پایدار بیشتري به همراه داردافسانه: رواندرمانی بلندمدت

دهند ا مطالعات نشان میتر حمایت مداوم موردنیاز براي پیشگیري از عود را ارائه کند اممدتشاید انتظار بر این باشد که رواندرمانی بلند
 اي بیش نیست.که این هم افسانه

اي جلسه 16اي با درمان یک مطالعه نشان داد که درجۀ کاهش عالیم و بهبودي بلندمدت در عملکر اجتماعی در درمان هشت جلسه   
 ).2011یکسان است (مولنار و همکاران، 

اشتهایی عصبی (الك، آگراس، مدت و بلندمدت را براي اختالل بیهاي کوتاهنتایج مشابهی در مطالعاتی یافته شده است که درمان   
)، اختالل استرس پس از سانحه (سیجبراندیج و همکاران، 1993)، مشکالت رفتاري کودکی (اسمیرنیوز، کرکیی،  2005برایسون، کرامر، 

 ).2010وایتینگتون، باشویچ، واالس و آندروود، اند (کیپ، )، افسردگی و دستۀ وسیعی از اختالالت اضطرابی مقایسه کرده2007
ترین رویکرد مدت نه تنها موثر هستند بلکه با توجه به رفتار درمانجو، اکثر مواقع مناسبدهند که مداخالت کوتاهدر کل، شواهد نشان می

 هستند.
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change. Journal of consulting and clinical psychology, 77(2), 203.  

Brown, G. S., & Jones, E. R. (2005). Implementation of a feedback system in a managed care 
environment: What are patients teaching us?. Journal of Clinical Psychology, 61(2), 187-198. 

Cape, J., Whittington, C., Buszewicz, M., Wallace, P., & Underwood, L. (2010). Brief psychological 
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 اي جلوگیري از افسردگی در سال نوراه ه -2-10

الهام غروي آشتیانی :نوشته  
شناس بالینیشناس و روانجامعه  

شب سال نو زمان مهمانی است، جشن گرفتن براي دستاوردهاي سال قبل و آماده شدن براي ساختن دستاوردهایی جدید براي سال 
ا تواند براي بسیاري از مردم زمان دشواري باشد که موجب احساس غم و اندوه، تنهایی و یآینده. با این حال، سال نو همچنین می

تواند به شما کمک کند تا بیشترین استفاده را از شب سال نو داشته باشید و به سال آینده نگاه ي ساده میپشیمانی شود. چند نکته
 کنید.

 :جشن با دوستان نزدیک و عزیزان .1
ي شما از این دارید و خانوادهخواهند. مخصوصاً اگر افسردگی یا خلق پایینی ها را میخود را با افرادي احاطه کنید که براي شما بهترین

تان پیدا کنند. با هایی براي بهبود روحیه و خلقتوانند وضعیت و احساس شما را درك کنند و حتی ممکن است راهموضوع آگاه باشند، می
 اید.تان ممکن است متوجه شوید که راه شاد بودن را پیدا کردهبودن در کنار خانواده و عزیزان

کنید. اگر خانواده تان انتخاب کنید که درآن احساس امنیت و راحتی میاندن یک بعد از ظهر یا شب با دوستان و اقوامجایی را براي گذر
تان کنید ـ با بعضی از دوستانکنند ـ مثالً اگر در سفر هستید یا دور از خانه زندگی میتان در نزدیکی شما زندگی نمییا دوستان نزدیک

 تري دارید و سال نو را با او سپري کنید.ي نزدیکرید یا دوستی را انتخاب کنید که با رابطهدر همان محل قرار بگذا

 :مهمانی دادن .2
ي تعطیالت را ندارید هم شروع به مهمانی دادن کنید! به دید و بازدید عید بروید یا با تدارك دیدن کنید که حوصلهحتی اگر احساس می

 کنار دوستان یا اقوام در منزل خود بگذرانید. وعده، سال نو راي چند میانو تهیه
کند. همچنین، ممکن است براي بعضی افراد هاي اجتماعی به کاهش احساسات منفی، انزوا و اضطراب کمک میمشارکت در فعالیت

 .تغییر دکوراسیون براي سال نو کمک کند تا با بهتر شدن جو و محیط زندگی به باال بردن خلق و خوي شما کمک کند

 ذهن خود را منحرف و از فکرهاي منفی خالی کنید: .3
دهید، سعی کنید به طور فعال ذهن خود را از افکار منفی تان پایین است، مهم نیست چه کاري انجام میکنید که خلقاگر احساس می

تمرکز بر افکار منفی، سعی کنید تان را بدتر کند. پس به جاي تواند حالمنحرف کنید. در واقع، تمرکز بیش از حد بر افکار منفی می
توانند کمک کنند که تان را به سمت یک فعالیت جدید منحرف کنید. پرداختن به کارهاي زیر میخودتان را آموزش بدهید تا حواس
 کمتر به افکار منفی مشغول شوید:

 یک کاردستی براي دکوراسیون سال جدید آماده کنید. •
 ریزي کنید یا فعالیتی در ارتباط با سال نو را یاد بگیرید.نامهبراي یک مسافرت براي ایام تعطیل بر •
 در خانه تکانی یا تغییر دکوراسیون شرکت کنید. •

 آیند غرق کنید:هاي خوشخودتان را در فعالیت .4
تغییر اشتها، مراقبت از خود در جلوگیري از افسردگی بسیار مهم است، زیرا عالئمی مانند » از خودتان مراقبت کنید.«به شکلی مناسب 

شود در شروع سال جدید گذارد. هر کاري که باعث میخواب و آرامش به طور مستقیم بر توانایی شما براي مراقبت از خود تأثیر می
 هاي زیر به افراد احساس خوبی بدهند:احساس تازگی و زیبایی و آرامش داشته باشید را انجام بدهید. ممکن است فعالیت

 با شمع و موسیقی مالیم. یک حمام یا وان آب  •
 هاي طبیعی.رفتن به سالن آرایش و استفاده از ماسک  •
 سازي عمیق با استفاده از ماساژ و خواب عمیق در شب.آرام  •
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 اي سالمی داشته باشید:هاي تغذیهانتخاب .5
گیري غذایی ناسالم و ید. تصمیماي ناسالمی را شروع کنهاي تغذیهکنید، به راحتی ممکن است انتخابهنگامی که احساس افسردگی می

 عدم توجه به ارزش غذایی با بسیاري از عالیم افسردگی و تأثیر افسردگی بر سالمت روانی مرتبط است.
 کند.دهد و به بهبود خلق افسرده کمک میغذاهایی را براي خوردن انتخاب کنید که خلق شما را افزایش می •
 فروت یا کیوي گریپ هستند، مثل Cهایی که حاوي ویتامین میوه •
 هاهستند، مثل آجیل و انواع تخمه Eهایی که سرشار از ویتامین خوردنی •
 دارند، مثل انواع مغزها، تخم کتان و ماهی ساالمون 3غذاهایی که امگاـ •
 انواع گوشت سفید، مثل بوقلمون، ماهی تن و مرغ •

 :در مراسم سنتی قبل از سال نو شرکت کنید .6
تواند شما را براي یک لحظه به فکر تواند مفید باشد. میي و سنتی به حال و هواي قبل از شروع سال نو میاضافه کردن یک حس معنو

کنید. عالوه بر این، ي سال آینده وادار کند؛ و نقطه عطفی باشد براي مسیري که براي حرکت به جلو و آینده انتخاب میکردن درباره
تان نقش دارید و فعال دهد که خودتان در ایجاد تغییر در زندگیا این حس مثبت را میخودکارآمدي شما تقویت خواهد شد و به شم

 بخش است.هستید. انتخاب کنید که کجا، چه زمانی و چه نوع سنت جدیدي براي شما معنی
 ها در این زمینه توجه کنید:به برخی ایده

ها، از شرشان خالص را بنویسید، پس از نوشتن آن هر چیزي که در طول سال گذشته در شما احساس منفی به وجود آورده •
 ها را در سطل زباله بریزید یا پاره کنید یا بسوزانید.شوید، آن

افتد، آن را تان میدر سال جدید یک گلدان یا ظرف زیبا تهیه کنید و در طول سال، هر زمانی که اتفاق خوب یا شادي براي •
ها را بخوانید تا براي خودتان یادآوري کنید که سال گذشته ن آغاز سال نو، آنبنویسید و در ظرف بیندازید. سپس، در زما

 اید.اتفاقات خوبی داشته
 تان شمع و عود روشن کنید.به عنوان یک راه براي ایجاد حس معنوي و احساس امید براي برآورده شدن آرزوهاي •
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 ي کرمانشاهلرزهشناختی زمیني پیامدهاي رواناي دربارهنتایج مقاله -3-10
ي ایرانیان را تحت تاثیر قرار داد. جداي از پیامدهاي جانی، جسمانی و مادي کرمانشاه رویداد تلخ و ناگواري بود که همه يلرزهزمین

شت. چند ماه پس لرزه گذادیده از زمینبر روح و روان مردمان آسیب شناختی نیزلرزه در پی داشت، اثرات عمیق روانکه این زمین
شناسی دانشگاه دولتی تومسک، روسیه؛ فائزه سادات اجاق لرزه، حبیب نوبخت نیارق دانشجوي کارشناسی ارشد روانزمین از

شناسی دانشگاه شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران؛ و کارل اینگوار داله استاد روانکارشناس ارشد روان
لرزه در کرمانشاه و سرپل ذهاب انجام دادند که نتایج آن شناختی در میان بازماندگان زمینوهشی روي پیامدهاي روانمولده، نروژ، پژ

ایران: اهمیت  2017سال  يلرزهزمینپذیري استرس پس از سانحه در میان بازماندگان فاکتورهاي ریسک«اي با عنوان در مقاله
پزشکی در هلند چاپ شد. متن انگلیسی مقاله در لینک زیر قابل دسترسی پژوهش روان يدر مجله» گسستگی حین حادثه يتجربه
 است.

 
Nobakht, H.N., Ojagh, F.S., & Dale, K.Y. (2019). Risk factors of post-traumatic stress among 
survivors of the 2017 Iran earthquake: The importance of peritraumatic dissociation. Psychiatry 
Research, 271, 702-707. 
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.057 

 
 در متن زیر فائزه سادات اجاق نتایج این پژوهش را به زبان ساده تشریح کرده است.**

 
 گفتارپیش

عراق به  در مرز ایران و ریشتر در شمال غرب ایران و 3/7بزرگی ه ب ايلرزهزمین 21:48در ساعت  1396ن سال آبا 21شبانگاه در 
. شهرستان سرپل ذهاب منجر شد 70000 خانمان شدنبی ونفر  9388 زخمی شدن نفر، 630به فوت  لرزهزمینوقوع پیوست. این 

 ب را در این زلزله متحمل شد.ترین آسیباخته بیشجان 559در استان کرمانشاه با 
کردم که من کسی نیستم که در چنین مواقعی به شدت بترسم و با توجه لرزه را تجربه کنم، فکر میکه من این زمینپیش از این   

با رویدادهاي کردم توانایی و آمادگی کامل براي رویارویی هایی که در رابطه با امدادرسانی در سوانح گذرانده بودم تصور میبه آموزش
لرزه من در بیمارستانی در کرمانشاه شیفت شب بودم که ناگهان ساختمان بیمارستان شروع به چنینی را دارم. در زمان زمیناین

شد. لرزیدن کرد. بعد از چند ثانیه برق بیمارستان قطع شد و صداي فریاد، همهمه و دویدن مردم تنها صدایی بود که شنیده می
 جا را فرا گرفته بود. تا آن زمان هرگز مرگ را تا این حد نزدیک به خود احساس نکرده بودم... ترس و وحشت همه

لرزه مدام هاي مرتبط با زمینشد، کابوسناك از ذهنم پاك نمیلرزه هم تصویر آن لحظات آشوبحتی چندین ماه پس از زمین   
شدم. چیزي که ناگواري این رویداد براي من فاصله برانگیخته میلرزه بالي کوچک مرتبط با زمینشد و با هر نشانهتکرار می

 8ذهاب که بعد از وطنانم به شدت از این رویداد آسیب دیده بودند و شهرستان سرپلکرد این بود که بسیاري از همدوچندان می
لرزه قرار بود ود. چند ماه پس از زمینکشید، دوباره ویران شده بهاي اخیر تازه داشت نفس میسال جنگ ویران شده بود و در سال

لرزه و بالیاي طبیعی به سرپل ذهاب اعزام شوم که همکارم شناختی و اجتماعی در زمینبه عنوان عضوي از تیم مداخالت روان
شناختی روانحبیب نوبخت نیارق به من پیشنهاد داد که با همکاري سوپروایزرمان کارل اینگاور داله در نروژ پژوهشی بر روي اثرات 

 لرزه در کرمانشاه و سرپل ذهاب انجام دهیم.زمین
 

 مقدمه
که  شودزده میدر مناطق زلزله گوناگونیشناختی نهاي روامنجر به آسیب لرزهزمینجسمانی و مادي،  جانی، هايعالوه بر آسیب

تا  ممکن است لرزهختی ناشی از زمینشناهاي روانرخ دهد. این آسیبهاي با شدت متوسط لرزهزمین پس ازممکن است حتی 
اختالل استرس پس از آسیب  لرزهزمینترین پاسخ روانی به . شایعباقی بماند و فرد و جامعه را تحت تاثیر قرار دهدها سال

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.057
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)PTSD ( دياستیپی است. اضطراب)، اختالل افسردگی وPTSD ( یک ي تجربهیک اختالل روانی است که ممکن است پس از
 رویدادهاي مرتبط با آن شامل افکار مزاحم، احساسات یا خوابعالیم پدیدار شود و  (تروما یا رویداد تروماتیک) زاآسیب ادروید

تروما، و افزایش پاسخ ستیز و گریز است. در  اهاي مرتبط باز نشانه دوري، تیکتروما توسط یادآورهاي رویدادزا، پریشان شدن آسیب
داده شده است. اگر  PTSD لرزه تشخیصدرصد بازماندگان زمین 8/28در  ،بوده است مطالعه 46 يرندهفراتحلیل که در برگییک 

-هاي روانبنگریم، احتماال صدها هزار نفر در استان کرمانشاه ممکن است از دشواري  PTSDدر مقیاس وسیع به این درصد ابتال به
 رنج ببرند. PTSDشناختی و 

شناختی (مثل د، پریشانی روانکن بیینت را از زلزله پس PTSDد شیوع نتوانتا حدي می افراد خصیتیهاي شدر حالی که ویژگی   
 گوناگونی نشان داده استهاي هاي پژوهش. یافتهنقش داردبیشتر این اختالل  ایجادبرانگیختگی و درماندگی) نیز در گسستگی، بیش

فاکتورهاي مهمی  لرزهزمین حیناصله پس از آن و احساس ترس و درماندگی در یا بالف لرزهزمینشناختی در زمان که پریشانی روان
به میزان باالیی به عواملی همچون  PTSDاند که ابتال به هستند. عالوه بر این، مطالعات نشان داده PTSD هايظهور نشانهدر 

تروماي  ي، سابقهلرزهمیناز ز پساي دریافتی ههاي انجام شده و حمایت، مراقبتلرزهمینبا ز رویارویی، شدت جان فرد تهدید
 بستگی دارد. لرزهمینو  آسیب روانی پیش از ز پیشین

و روان  حاالت هیجانی ،، کالبد جسمانیپیرامونجدایی از محیط  ي گسستگی وگسستگی (تجزیه) اشاره به داشتن تجربهحالت    
 و اختالالتی در کارکردهاي منسجم هشیاري، حافظه، هویت، هیجاندارد. در انواع شدید، گسستگی ممکن است منجر به  خویشتن

ي اختالالت گسستگی، اختالل گسست هویت (نام پیشین: اختالل شخصیت ترین گونهشدهشناخته شود. کنندهفرد تجربه ادراك
آسیب زا  رویداداصله پس از یا بالف زا (تروماتیک)رویداد آسیب حیندر  خاصنوعی از واکنش گسستگی که به طور  چندگانه) است.

هایی حالت شود. گسستگی حین آسیب شامل) نامیده میperitraumatic dissociationظاهر می شود، گسستگی حین آسیب (
همراه حافظه، ادراك تغییریافته، کرختی هیجانی، مسخ شخصیت و فراموشی اختالل در ، نسبت به پیرامونآگاهی کاهش  است که با

 است.
       ترین قوي هاي پیشین نشان داده شده است کهدر پژوهش کند بلکهرا پیش بینی می PTSDنه تنها  آسیبی حین گسستگ   

ممکن است در شود، تجربه می زاآسیب يگسستگی که در حین حادثه يکه پدیده رسدنظر میاست. به  PTSD يکنندهبینیپیش
و روایت رویداد  باعث چندپاره شدن حافظه . اینمربوط به تروما اختالل ایجاد کند يسازي حافظهپارچه، پردازش و یکرمزگذاري 

 .شودمی گسستگیاختالالت  سایر و PTSDپیدایش  موجب شود کهمی زا در ذهنآسیب
ریشتر) را  5/5 هاي بزرگ (بزرگی بیشتر از لرزهمینخیز جهان است و باالترین تعداد زجایی که ایران دومین کشور حادثهاز آن   

شناسایی  من و همکارانماي برخوردار است. بنابراین در ایران از اهمیت ویژه لرزهمینشناختی زداراست، شناسایی تاثیرات روان
هاي پیش از با ویژگی و ارتباط آنایران  2017 يلرزهپذیري استرس پس از آسیب در میان بازماندگان زمینفاکتورهاي ریسک

-هاي روانتري از این دشواريدادیم تا به دانش عمیقهدف قرار  آن راو مشکالت پس از  لرزهمینهاي حین زت، حاللرزهمینز
 دیده برسیم.شناختی در میان ایرانیان آسیب

 
 روش پژوهش

شهرستان  کرمانشاه وشهرگیري از میان گروه سنی جوانان در . نمونهلرزه گردآوري شدزمینماه پس از  5/3هاي این پژوهشداده
نفر  255نفر از جمعیت جوانان جهت شرکت در پژوهش دعوت به عمل آمد که از این میان  300. از حدود شدذهاب انجام سرپل

آن بود.  داوطلبانه بودن پژوهش و کلیات يبارهها شامل یک مقدمه کوتاه درموافقت کردند که در پژوهش شرکت کنند. پرسشنامه
         نیز به اطالع  که نویسندگان ملزم به رعایت آن هستند کنندگانشرکت حریم خصوصی حفظ اصل رازداري و همچنین

 کنندگان رسید.شرکت
 پرسشنامه شامل شش قسمت زیر بود:

 ،پرسش 8شامل  شناختیمداخالت روان يشناختی و تاریخچهاطالعات جمعیت
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 ،)PDEQتجربیات گسستگی حین آسیب (پرسشنامه 
 ،)TESSبا تروما ( ییرویارومقیاس شدت 

در  لرزهکنندگان در ارتباط با زمینشرکت شناختی)که میزان پریشانی روانIES-R( زارویدادهاي آسیبتاثیر  يشدهمقیاس بازنگري
 کنندگان است.در شرکت PTSDاحتمال وجود  ينشان دهنده 33نمرات باالي در این پرسشنامه سنجد. میرا روز گذشته  7
) مقیاس 2) و (CTESزاي دوران کودکی (آسیب رویدادهاي) مقیاس 1( )که شامل دو قسمتCTQوماي کودکی (رسشنامه ترپ

 ) است.RTESزاي اخیر (آسیب رویدادهاي
 شد. ) سنجیدهDES-II( هاي گسستگیتجربهمقیاس باگسستگی و در نهایت، 

 
 نتایجها و تحلیل داده

 نجام شد. ها اآنالیزهاي آماري گوناگونی بر روي داده
 حالتاخیر و  هايسال تروماي کودکی و تروماهاي يپیشینهسرپل ذهاب از نظر  کرمانشاه و هايتفاوت معناداري میان نمونه

، TESS هايپرسشنامهدر  اي نمرات بیشتريبه طور معنادار و قابل مالحظه هاي سرپل ذهابآزمودنیولی . نداشتگسستگی وجود 
IES-R  وPDEQ گرفتندهاي کرمانشاه مودنینسبت به آز. 

از  پیشهاي شخصیتی شناختی و ویژگیاطالعات جمعیت ها نشان داد کهبر روي داده تحلیل رگرسیون خطی سلسله مراتبی   
لرزه هاي پس از زمینلرزه و دشواريو شدت رویارویی با زمین ،درصد 4/34است لرزهمینگسستگی حین ز درصد، 3/11لرزه مینز
هاي درصد تفاوت 4/60تواند کند. کل مدل مجموعا میشان را تبیین میPTSDهاي هاي بین افراد در نشانهد از تفاوتدرص 7/14

 بینی و تبیین کند.شان را پیشPTSDي افراد در نمره
ر،گسستگی، تروماي اخی يپیشینهکه زن بودن، تحصیالت باالتر، شده نشان داد ي چاپمدل پیشنهادي نویسندگان در مقاله   

استرس  اختالل هايکنندهبینیترین پیشقوي هاداراییبه خانه و  آسیب لرزه ودر نیاز بودن پس از زمینگسستگی حین آسیب، 
 هستند.) PTSD(پس از سانحه 

 
 بحثگیري و نتیجه

س پس از سانحه و گسستگی نمرات بسیار باالتري در مقیاس استر کرمانشاه هايآزمونی سرپل ذهاب در مقایسه باهاي آزمودنی
در پرسشنامه  33ينمرهبا در نظر گرفتن ي شدت آسیب روانی در این منطقه است. همچنین دهندهکه نشان حین آسیب گرفتند

IES-R  که احتمال وجودPTSD از درصد 7/77(نفر  80هاي کرمانشاه و ) از آزمودنیدرصد2/25(نفر  32 -را نشان می دهد (
دیدگان در ي شدت احتمال ابتالي آسیبدهندهکسب کردند که باز نشان 33ذهاب نمرات مساوي یا باالتر از  هاي سرپلآزمودنی

نزدیکی طبیعتا با  لرزه در شهرستان سرپل ذهاباست. این شدت از آسیب روانی ناشی از زمین PTSDسرپل ذهاب به اختالل 
 جا ارتباط دارد.در آنو تلفات  یویرانمیزان قابل توجه  لرزه وزمینسرپل ذهاب به مرکز 

توانند استرس می لرزهلرزه و پس از زمینلرزه، حین زمینزمینطور که نشان داده شده است، یک سري از عوامل پیش از همان   
به  رادي افابتال ترین فاکتور ریسکلرزه قويگسستگی حین زمینبینی کنند. را پیش لرزههاي پس از زمیندر ماه پس از سانحه

PTSD رویدادترس، در زمان وقوع یک  همچنین که گسستگی، و احتماالبا این ایده است. این یافته  لرزههاي پس از زمیندر ماه 
را  PTSDاحتمال بروز  و از این طریقکند تروماتیک اختالل ایجاد می سازي خاطرات، پردازش و یکپارچهرمزگذاريتروماتیک در 

 .وان استخ، همدهدافزایش می
     ي بازماندگان در روزهاي پس از مندتر براي سنجش اولیهبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به کارگیري راهبردهاي هدف   

-شناختی توصیه میها و مداخالت روانبندي افراد بر اساس ریسک آسیب روانی براي دریافت کمکبندي و اولویتلرزه، طبقهزمین
بیشترین آسیب را از نظر تخریب همچنین آنانی که اند و رادي که سطوح باالتر گسستگی حین آسیب را گزارش کردهاف شود. زنان،

ذیري نسبت به پبیشترین میزان آسیب هاي خوراك، پوشاك و سرپناه هستندو نیازمند کمک اندمتحمل شده هاداراییخانه و 
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PTSD ترمناسباسکان  هاي مادي وکمک شناختی وروانپزشکی، ز نظر دریافت مداخالت ا بایستدارند. از این رو این افراد می را 
 در اولویت قرار گیرند.

لرزه مانند سازمان مدیریت بحران، هالل احمر، نیروهاي نظامی، هاي این پژوهش به نهادهاي امدادگر حین زمینبا توجه به یافته    
ي شناختی اولیهشود از نتایج این پژوهش استفاده کرده و با سنجش روانیشنهاد میهاي علوم پزشکی و سازمان بهزیستی پدانشگاه
 شناختی مربوطه اقدام کنند.ي خدمات و مداخالت رواندیدگان، نسبت به ارایهآسیب

ه اشتراك بگذارند و هاي خود را با نهادهاي مربوطه باند جزییات بیشتر پژوهشاند مایلتیم پژوهشگرانی که این پژوهش را انجام داده
هاي بهینه و کارآمدتري براي بازماندگان و هاي الزم را داشته باشند تا بتوانند درماندر صورت لزوم با نهادهاي مسئول همکاري

 ها ارایه دهند.لرزهدیدگان زمینآسیب
 
 

 منبع
Nobakht, H.N., Ojagh, F.S., & Dale, K.Y. (2019). Risk factors of post-traumatic stress among 
survivors of the 2017 Iran earthquake: The importance of peritraumatic dissociation. Psychiatry 
Research, 271, 702-707. 

 متن انگلیسی مقاله قابل دسترسی از لینک زیر:
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.057 
 
 
 

 
 
 
 

ه یمن آمدن ب ،شناسی ایرانسردبیر محترم خبرنامه انجمن روانعضو محترم هیأت مدیره و  ،بیگیندا علی دکتر سرکار خانم
ترین آرزوها برایتان پر با آسمانی ،اندرکاران خبرنامهشناسی ایران و دستهیات مدیره انجمن رواناز طرف  کوچکتان به زمین هايفرشته

   را آرزومندیم. انهاي کوچکشخیر و برکت بودن قدم
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را در پیشبرد  هاي انجمن برداشته و مافعالیت يتوانند گامی مؤثر در ادامهاعضاي انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می
 ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.  1395ت از ابتداي سال که براي سهولت در امر عضوی اهدافمان یاري دهند

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

 از طریق سایت ید عضویت جدید و تمدمدارك مورد نیاز براي عضویت  •

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

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

  )کیلو بایت 100(اندازه کمتر از 
 )کیلو بایت 100اندازه کمتر از ( (در صورتی که قبال عضو انجمن بوده اید)، 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 شناسی و یا مشاوره)عضویت پیوسته (دکتراي روان -1

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

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

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

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

صورت بهشناسی  روانالمللی ي بینمجله، »معاصر شناسیروان« 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  ریافت خواهند نمود.د الکترونیکی

 .صورت الکترونیکی، دسترسی خواهند داشتشناسی ایران بهانجمن روان »شناسیالمللی روانبین« و »معاصر شناسیروان«

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

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

 قیم خارج از کشوراعضاي م -3

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

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

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

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

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.روان ها میاناخبار و دیدگاه

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

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحه اول بازگشت به  
 
 
  
 

 شناسی ایرانهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن روان

نمایید. اگرچه شارکت میاي خود در انتشار خبرنامه انجمن مي مسرت و خوشحالی است که با احساس مسئولیت علمی و حرفهمایه

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

باشید شناسی کوچک ارزیابی نمایید، اما مطمئن ي علمی رشته روانرا در توسعه گامتاناین  ریتأثاز شما صرف نکند، و هرچند شما 

 شناسی ایران یعنیها راهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن روانهمین 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

 خواهد بود.شناسی ي روانحوزه
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