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کنیم که با مسایل محیطی بحرانی روبرو هستیم. همسو با عصر را در اولین روزهای زمستان در حالی آماده می 1398خبرنامه زمستان 

اند. معضلی مانند آلودگی هوا که زده کند، مسایل محیطی نیز به گسترش آن دامنتکنولوژی که استفاده از فضای مجازی را ایجاب می

تواند در حرکت به سمت دنیای مجازی اثرگذار باشد. در هفتمین کنگره انجمن تبدیل به چالش زیست محیطی بزرگی شده است، می

ر زحمات روان شناسی ایران ریاست محترم هیات مدیره انجمن به دغدغه های خود درباره فضای مجازی پرداختند و خوشبختانه در کنا

های قبل شاهد حضور و مالقات اساتید، دانشجویان و اندرکاران کنگره برای بهره مندی آنالین و هم زمان از کنگره، همانند سالدست

های برتر دکتری نیز در حاشیه کنگره صورت گرفت. امکان التحصیالن بودیم. اعطای جایزه دکتر سیاسی برای اولین بار به پایان نامهفارغ

های کلیدی کنگره که در حال حاضر نیز از طریق سایت انجمن قابل دستیابی است فرصتی برای دوستانی رسی آنالین به سخنرانیدست

 است که امکان حضور نداشتند.

در مزایای فضاهای مجازی شاهد آن بودم که برخی مدارس به علت تعطیلی به آموزش مجازی روی آوردند. استفاده از فضای مجازی    

ها از آن های اخیر دانشگاهها راهکاری برای جلوگیری از وقفه تحصیلی است و آموزش مجازی که در سالر تعطیلی مدارس و دانشگاهد

 تواند در این معضل موثر واقع شود. بهره بیشتری برده اند می

توان به سازی دارد. مین نیاز به کار و فرهنگعلیرغم منافع پررنگ فضای مجازی، مدیریت زمان و روابط این فضا و اعتماد سازی در آ   

های بیشتری های آن گامفضای مجازی به چشم چالشی از تهدید یا فرصت نگریست که امید داریم بتوانیم در جهت استفاده از فرصت

المت روان مردم، تخریب باور برداریم. چه بسا که ورود افراد درمانگرنما و کالهبردار و تبلیغات گسترده آنها یکی از تهدیدهای اصلی س

 شناسی است. ای روانعمومی و مسایل اخالقی حرفه

در هر حال حضور در مجامع علمی همچنان نتوانسته جای خود را به فضای مجازی بدهد و ما همچنان مشتاق دیدار شما در    

هستیم. ضمن دعوت از شما برای  1398زمستان  شناسی ایران درهای ماهانه انجمن و مجمع عمومی انجمن روانهای سخنرانیبرنامه

چند  کنیم. هرافزایید تشکر میهای آتی، از استقبال شما از خبرنامه که با ارسال مطالب خود به غنای آن میحضور پربارتان در برنامه

 ان کنید. مامکان چاپ تمام مطالب ارسالی برای ما مهیا نیست، انتظار داریم مثل همیشه در ارسال مطالب یاری

 دکتر ندا علی بیگی

 سردبیر
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 های موج سوم شناختي رفتاریدر درمان حضور ذهن -1-2

 دکتر پروانه محمدخاني

 استاد دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

کید دارند. در حال سال است که پژوهش ها بر مفهوم حضور ذهن یا آگاهی از تجربه لحظه حاضرهمراه با پذیرش تا 20بیش از چکیده: 

حاضر حضور ذهن به عنوان عامل زیر بنایی موثر بودن رواندرمانی و توسعه بهزیستی عاطفی محسوب می شود. جان کبات ذین حضور 

ذهن را توجه کردن به طریقی خاص، هدفمند در زمان حال و بدون داوری تعریف کرده است. در این مقاله به این مفهوم می پردازیم که 

هن چیست و چه چیزی نیست. خصوصا براین نکته که حضور ذهن حالت ذهنی بودن در لحظه و حالتی ضد نشخوار ذهنی است حضور ذ

تاکید می شود. در نقطه مقابل حضور ذهن عدم حضور ذهن قرار دارد درست مثل زمانی که نام کسی را که هم اکنون به او معرفی می 

گرسنه باشیم وارد آشپزخانه می شویم تا چیزی بخوریم یا ساعت ها رانندگی می کنیم بدون  شویم به یاد نمی آوریم و یا بدون اینکه

سپس به این مطلب می پردازیم که چگونه با داشتن حضور ذهن از تفسیر رویداد ها رها می  اینکه بدانیم در اطراف ما چه می گذرد.

گی، سرزندگی و آزادی خواهیم داشت. حضور ذهن نوعی آگاهی است که کنیم و به این وسیله احساس تازشویم، به جریان امور توجه می

کند تا افکارمان را فقط به عنوان افکار ببینیم و نه آنها را خود یا واقعیت بپنداریم و به ما وقتی در موقعیت دشوار قرارمی گیریم، کمک می

 ایمنی می بخشد و سرانجام ما را از رنج بیهوده می رهاند.

 

استاد  1در شروع پژوهشی مشترک با دانشگاه کلگیری کانادا با حضور پروفسور کیت استفان دابسون1383و  1382سالهایدر  مقدمه:

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری نوین و درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش نرخ عود "هدف  بودم. 2دانشگاه کلگیری

تا آن زمان تقریبا هیچ نوشته  از آنجا که .(1390مدخانی، دابسون، حسینی غفاری و مومنی، )مح بودقالب یک طرح ملی در  "3افسردگی

فارسی در این زمینه نیافتم و مطالعه ای در این باب، انجام نشده بود برای ترجمه برخی واژه ها با مشکل پیدا کردن جایگزین های 

و اگرچه با تعمق در معنای آن در گستره متون مربوط، برگردان حضورذهن بود  Mindfulnessم. یکی از این واژه ها روبرو بود ،مناسب

شک داشتم  5و شرکت در کارگاه کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن 4جان کبات ذینپروفسور قبل از آشنایی با  را مناسب دانستم اما تا

آشنا شدم. برای جلسه اول با “6هدایت خودکار”ضوعمونخست با در کارگاه،  ؟که آیا این برگردان بیانگر مفهومی مناسبی است یا خیر

 ،تمرین خوردن کشمش )خوردن به عنوان یکی از خودکارترین فعالیت ها (، مفهوم توجه متمرکز بر تجربه، و این که چگونه از طریق آن

لت خودکار و بدون حضور حضور ذهن و بودن در لحظه میسر است آموزش داده شد. آموختم که چگونه کارهای روزمره را در حاداشتن 

آوردن توجه به لحظه لحظه فعالیتي که در حال انجام آن هستیم، ذهن را از حالت خودکار ) بودن در  دهیم وذهن انجام می

داده شد تا همراه با تنفس، بر آموزش 7“وارسی بدنی”. سپس در تمرینحالت نشخواری (جدا مي کند و به لحظه حال متصل مي کند

و نسبت به این حس ها آگاهی  که می توانیم زیر نظر بگیریمتا آنجا تلف بدن خود تمرکز کنیم و حس های بدنی خود را های مخقسمت

اختالالت روانی از جمله وابستگان به مواد مخدر یا افراد با افکار  دردهای بدنی،) این توانایی است که بسیاری از مبتالیان به داشته باشیم.

                   
1 Keith S Dobson 
2 Calgary 
3 Relapse 
4 Johan Kabat Zinn 
5 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 
6 Automatic Pilot 
7 Body Scanning 

 ویژه بحث -2
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، محمدخانی، 1392محمدخانی، خانی پور، جعفری و مبرم، ، 1390،، محمدخانی، دولتشاهی و اصغری مقدممحمدی(خودکشی ندارند

هایی که در هر قسمت از بدن جاری است دستورالعمل این بود که لحظه به لحظه به حس .((2015خانی پور، آزادمهر، مبرم و ناصری، 

تا آن جا که می  "باره توجه را به آن ناحیه برگردانیم. به یاد دارم که بارها از جملهتوجه کنیم و هر زمان که توجه ما پراکنده می شود دو

، استفاده شد. توصیه می شد هرگاه ذهن شما "توانید به بهترین نحو سعی کنید توجه خود را به قسمت هایی برگردانید که مدنظر است 

ذهن است و سعی کنید از طریق آگاه شدن به این تغییر کانون توجه، ذهن  در هنگام انجام تمرین پراکنده می شود نگران نشوید، این کار

را به اینجا و اکنون بیاورید و البته که حس های بدنی ابزاری برای این کار محسوب می شدند. در جلسه اول، هدف از این تمرین ها این 

رفتن در اینجا و اکنون را به جای بسر بردن در حالت ذهنی توجه نیت مند به تجربه حال حاضر و لحظه به لحظه و قرار گ افرادبود که 

، امیدی، 1387امیدی، محمدخانی، دولتشاهی و پورشهباز، ، 1386امیدی و محمدخانی، )ند معمول یعنی ذهن خودکار بیاموز

 . (2013محمدخانی، محمدی و زرگر، 

در لحظه از طریق معطوف کردن ذهن به تجربه و سر  افزایش حضورMBSR هرچه پیشتر می رفتیم بیشتر در می یافتم که هدف در

امور روزمره( تکالیف و حس های بدنی، افکار، تنفس، هیجانها یا حتی انجام -کردن با تجربه بالفصل )این تجربه می تواند از هر نوعی باشد

ای وقتی افکار نگران کننده کهی کردیم قرار می گیرد (. ما تمرین م1به جای اجتناب تجربه ای است )هنگامی که ذهن در حالت نشخوار 

برای بازگشت به زمان حال استفاده کنیم. استنباط من این بود که “ لنگرگاه یا محمل”عنوان داشتیم با تمرکز بر تنفس، از تنفس به

ا سوار می شود تا فرصت ها، افکار، حس های بدنی، صداها، تصاویر و هر ابزار دیگری مانند مرکبی هستند که توجه بر آنهتنفس، هیجان

حضور ذهن، حالت ذهني بدیل بازگردان ذهن به زمان حال و ماندن در لحظه فراهم آید. در تمام تمرین های مراقبه یاد می گرفتم که 

نیز حضور ذهن را در نقطه مقابل هدایت خودکار ( 1999) به سر می برد. چنانچه تیزدل ذهن سرگردان و ذهني است که در نشخوار

و فقط از نشخوار ذهنی به حضور ذهن ذهن سرگردان قرار می دهد. در تمرین ها به خوبی درک کردم که چگونه تغییر حالت ذهنی یا 

 بیشتر توضیح دهم. 2زیر سیستم های شناختی متعاملهمین تغییر، خود شفا دهنده است. مایلم تا این تجربه را براساس تئوری 

اجزای متعامل تشکیل شده که هر یک  ر این تئوری اعتقاد بر این است که ذهن از مجموعهد: تئوری زیر سیستم های متعامل   

های بازگشتی را به های ویژه، الگوکنند. ذهن همواره در پاسخ به محرکهای ذهن دریافت و پردازش میاطالعاتی از سایر حواس یا بخش

گذارد. نشخوار فکری به عنوان پاسخ به خلق منفی اثر شدید تری را بر جای میکند. برای مثال در بیماران افسرده، عنوان پاسخ تکرار می

های اتومبیل تشبیه می کند. های بازگشتی متعامل بین اجزای ذهنی را حالت های ذهنی نامیده است و آنها را به دندهتیزدل این الگو

ای دارند. در ماشین تعویض دنده به صورت های ویژههنی نیز نقشهای ذهر یک از حالت ،ای داردهمانطور که هر دنده در اتومبیل وظیفه

آورد( و ارادی صورت می گیرد. ای در اتومبیل که با ثبت و هشداردهی، خود به خود سرعت را پایین میخودکار )برای مثال وجود قطعه

تواند در یک زمان در دو حالت باشد. بر اساس این تواند درآن واحد در دو دنده قرار داشته باشد، ذهن هم نمیهمان گونه که ماشین نمی

تئوری ذهن نیز دو حالت یا دو دنده دارد که یک حالت آن حالت ذهنی نشخواری یا خودکار است. نشخوار فکری نوعی فعالیت زبان 

ی نوعی پردازش مبتنی بر مفهومی تکرار شونده برای کاستن از تفاوت های بین وضعیت موجود و وضعیت مورد نظر و به عبارت ـشناختی 

یا همان  (. در حالت ذهنی انجام دادن 2009و انجام دادن است ) ولز  4از دو حالت بودن 3حل مسئله برخاسته از حالت ذهنی انجام دادن

ازی های ، سطحی از پردازش ناهوشیار به گونه خودکار و عادتی به کار می افتد تا پریشانی ناشی از تفاوت بین شرطی سحالت نشخواری

هوسرل پدیدار شناس بزرگ در این باره می گوید این حالت ذهنی تجربه ای است که قبلی و نمودهای واقعی فعلی را به حداقل برساند. 

بر اساس روایت های کالن زندگی و  "حس از خود"در قالب مفاهیم و کارکرد های زبانی قرار می گیرد. به این شکل که در این لحظات، 

قرار دارد. این حالت که عکس حضور ذهن است، فرایندی پایه ای در اکثر آسیب شناسی های روانی است) تیان ذهن اسنغمه بی پا

چنانچه در متون فراتشخیص نیز، نشخوار ذهنی از عوامل خطر زیربنایی محسوب می شود و بنا به مداخالتی که بر (.  2009دیودونا،

                   
1 rumination 
2 Integrative Cognitive Subsystems Modes of mind (ICS) 
3 Doing mind 
4 Being mind 
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تز تواند آنتیشود زیرا میبه عنوان حالت شناختی موثر و بدیل محسوب مییا حالت بودن ذهن اساس این رویکرد توسعه یافته اند، حضور 

های شکل گرفته قبلی) های ناکارآمد ذهنی باشد که ما را درگیر نغمه های بی پایان آشفته ساز حاصل تداعیهای بازگشتی حالتپاسخ

 . (1393، )محمدخانی و خانی پور کندافکار خودکار ( می -نشخوارها

 های بر شمرده شده در زیر را با خود دارد:همان حالتی از ذهن است که تمام ویژگی حضور ذهن

 الف ( متمرکز بر زبان نیست  

 کند ب ( حالت ذهنی موقعیتی را در فرد تقویت می

 .کندج ( توجه را به شیوه ای غیر متمرکز بر هدف و فارغ از قضاوت هدایت می

 کند. را نسبت به افکار و احساسات در فرد ترغیب می 1کز زدایی د ( نوعی حالت تمر

در زبان پالیایی دارد که نزدیکترین معادل برای آن  2حضور ذهن مفهومی برخاسته از آموزه های بودیسم است و ریشه در کلمه ساتی 

 .چیز دیگری است یعني توجه کامل به لحظه حال و نه توجه آگاهي یا ذهن آگاهي و یا هر 3توجه خالصانه 

اگرچه این مفهوم برخاسته از بودیسم است نزدیکی قابل توجهی میان این حالت از ذهن با نگرش پدیدار شناختی در پردازش هوشیارانه  

هوسرل در این باره می گوید این تجربه ای است که در قالب مفاهیم ریخته نشده و قالب کالمی به خود  (. 2008 ،امور وجود دارد )مک

دارد، مثل حالتی که ما در اینجا و اکنون به سر می بریم ) مفهوم زندگی  4نگرفته است. در این حالت حس ما از خود، حالت کمینه گرا

کنیم. این حالت شبیه تجربه وجودی ( یا زمان هایی که به دلیل رویدادی خوشایند شادیم و در آن لحظات گذشت زمان را احساس نمی

 ذهن است.بودن در حالت حضور 

می نامد که محصول روانشناختی آن ورای مفاهیم، برچسب ها،  5را تقلیل گری پدیدار شناختی  انهاین نوع از پردازش هوشیار هوسرل   

انگاره ها و قضاوت هاست و می گوید در چنین حالتی فرد از شیوه معمول پردازش گام پس می کشد تا تجربه را همان گونه که بازنمایی 

(. این نوع پردازش هوشیار در  2009 ،به نقل از دیدونا 1999بدون برداشت شخصی یا انعکاسی از واقعیت تجربه کند ) هوسرل می شود 

یت، بینشی عکه متمرکز بر پردازش توأم با نقص است، قرار دارد که از ورای تجربه ناب واق 6ذهن انسان در مقابل پردازش خود روایتی 

 . خالقانه را رقم خواهد زد

( به جای تمرکز بر زبان است، که با هدف تعدیل هیجان، توجه را منحصر به یک شی بیرونی )  توجه آگاهینه حضور ذهن نوعی توجه )

مثل بدن یا تنفس ( معطوف می کند و فرد را برای تمرکز زدایی و داشتن نگرشی بدون قضاوت نسبت به افکار منفی، احساسات بدنی و 

 ذهن آگاهی(.و نه د)ها یاری می ده هیجان

داند که برای توصیف آن به یک نکته اساسی در تفکیک دو هدف درمان را تغییر الگو های طرحواره ای می ICSسان تحلیل بدین   

ای نیاز داریم) محمدخانی و خانی طرحواره 8اختصاصی و ب( شیوه تلویحی 7شیوه پردازش اطالعات یعنی الف( شیوه گزاره ای

 (.1393پور،

گردانی می شوند. در مقابل اینها، ای رمزهای به اصطالح سرد بیشتر در سطح گزارهشناختشود که : گفته میحضور ذهن در درمان   

های شوند. این شناخت ها با الگوها دارند و در سطح تلویحی رمز گردانی میهای داغ هستند که ارتباط بیشتری با هیجانشناخت

معانی در این سطح فاقد ارزش حقیقی قابل  بدین سان شود.د و در قالب رمزهای تلویحی بازنمایی مینمخوانی دارای از تجربه هطرحواره

 ارزشیابی و فرضیه آزمایی با گردآوری داده ها و شواهد هستند.

                   
12- Decentring 

13– Sati 

14– bare attention 

15-minimal self  

17– phenomenological reductionism 

18– Narrative self 

20-Propositional 

21-implicational 
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ای نی و تجلی چهرههای بدنی مرتبط با وضعیت بدهای حس عمقی، یعنی حسهای حسی همانند آهنگ و بلندی صدا، بازخوردویژگی   

های ابژه گونه ای بر جنبههای قبلی(. بنابراین در ارتباط با خود، معنای گزارهتوانند در معنای تلویحی نقش داشته باشند)شرطی شدهمی

رابطه حروف ای در قیاس شبیه های سوژه گونه تاکید دارند. همینطور رابطه معانی اختصاصی و طرحوارهای بر جنبهخود و معانی طرحواره

 واند دو نوع معنا را بازنمایی کند:تمی "من بی ارزشم  "معنای برتابیده شده از یک جمله است. بر این اساس جمله  سازنده یک جمله و

 الف ( معنی اختصاصی: من به عنوان یک شی ارزشی ندارم 

ر مرتبط از تجاربی است که طی آن فرد خود را از جانب ای: این دید گاه از من، محصول پردازش یک بازنمایی عام تب ( معنی طرحواره 

حقیر و منفور را  "خود "کند و حس یکدرباره اینکه چقدر بدبخت است نشخوار فکری پیدا میاو بیند. دیگران مورد تمسخر یا طرد می

کند یا همیشه درت ها تمرکز میکند. حتی بر این اساس هویتی رشد می یابد که بر روی برنده شدن یا اثبات قدر ذهن خود خلق می

شوند )محمدخانی و خانی ماند. بدیهی است که در کل این فرایند، هیجان ها و انگیزه ها بر تفکر ما مسلط میفرمان بر و زیر دست می

 (.1393پور،

  بر اساس این دیدگاه دوجنبه ای از معنا، سه نتیجه گیری در درمان به دست خواهد آمد:

  ها رابطه دارند.ای با هیجانرحوارهتنها معانی ط -1

  ای از لحاظ کیفی متفاوتند، بنابراین امکان تقلیل ساده انگارانه آن ها به هم وجود ندارد.معانی اختصاصی و طرحواره- 2

  (.2007احتماال برای این دو نوع معنا به دو نوع مداخله متفاوت نیاز است)کالرک و فایربرن،-3

 های درمان شناختی رفتاری را مورد تاکید قرار می دهد.دو شکل بازنمایی لزوم توجه به روش تفاوت اصلی میان این

در پاسخ به این سوال که آیا هدف و مکانیسم اصلی درمان شناختی رفتاری تغییر شناختی است پاسخ می دهد: هم بله و هم  1پدسکی 

 در درمان با جمع آوری شواهد برله یا علیه، تغییر نمی کنند.  خیر. چون بسیاری از شناخت ها ماهیتاً ارزش حقیقی ندارند و

 (.2007برای ایجاد تغییر در این سطح تنها جمع آوری شواهد و اقامه ادله بر علیه باور غیر منطقی کفایت نمی کند)کالرک و فایربرن،

نقل از محمدخانی و قهرمانی )زیر چاپ(می نویسد به  3مقدمه ای بر مفهوم و تمرینات متمرکز بر شفقتدر کتاب ( 2010) 2پل گیلبرت   

ن آشوند را متوقف کرده و از ها بر تفکر ما مسلط می ها و انگیزهن، هیجانآی توانیم فرایندی که به واسطهخبر خوب این است که ما می

ی درونی مغز شویم که در بدن ما جریان هاتوانیم یاد بگیریم که از موضع خود عقب رفته و مشاهده گر امیال و هیجانگاه شویم. ما میآ

خواهیم همراه با این جریان پیش برویم یا مسیر تفکر یا توجه خود را تغییر دهیم. او نیز یا میآپیدا می کنند، و سپس تصمیم بگیریم که 

ست تحت تسلط هیجاناتی شود که ذهن ممکن اطی آن به این موضوع توجه میو گفته است، 4“ گاهی” آیا “ حضور داشتن” به این کار،

کنیم که گویی توسط توانند احساس بدی را در ما ایجاد کنند. در این وضعیت احساس میقرار بگیرد که همیشه مفید نیستند و می

شویم  توانیم یاد بگیریم که از طریق حضور داشتن در لحظه به این وضعیت هشیارمیما اما . ایمهای قوی در این حالت گرفتار شدهرباهنآ

ن آن قایق و درون آمتمرکز کنیم که برای ما فایده دارند. در این وضعیت انگار ما خود را سوار بر  یو تعمدا افکار و توجه خود را بر امور

 کنیم اما این بار دارای پارو هستیم.رودخانه پر تالطم احساس می

ها را مدیون بینش فراشناختی می داند. تیزدل بین دانش ت هیجانچنین تشبیهی به نظر تیزدل نزدیک است. او این اقتدار در مدیری   

فراشناختی) علم به اینکه افکار همواره درست نیستند ( و بینش فراشناختی) تجربه افکار به صورت رویداد های ذهنی در حوزه هشیاری 

کند که در آن افکار به عنوان رویداد کمک می شود و معتقد است مراقبه حضور ذهن به ایجاد بینش فراشناختی( تفاوت ظریفی قائل می

 کند)وقفه در نشخوارها(. هایی در حوزه هوشیاری تجربه می شوند و به این واسطه فرد رابطه خود با افکارش را عوض می

باره رابطه در فلسفه غرب بیش از همه، رویکرد پدیدارشناسان و فالسفه وجودی است که به حضور ذهن نزدیک است. پدیدار شناسی در

های مبتنی بر حضور ذهن که بر وحدت و کلیت شناخت هاست و از این حیث هم به دیدگاه روشابژه و سوژه قائل به درهم تنیدگی آن

 -های حضور ذهن، در سنت شناختیشاید پیش از کاربرد گسترده درماناند نزدیک است. انگاری ابژه و سوژه معتقدند و مخالف جدا

                   
1 Pedsky 
2 Paul Gilbert 
3An Introduction to concept and Compassion-Focused Exercises 
4 mindfulness 
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های روانی و نقش گیری ویژگیشد و روان شناسان به اهمیت کارکرد توجه در شکلای دیگر استفاده میهای مراقبهنرفتاری از درما

 1972در اهمیت نقش مراقبه در تعدیل توجه، شما را به این جمله از جیمز )پی برده بودند. نفس )روانی( های مراقبه در درمان بیماری

 دهم:( ارجاع می 2008به نقل از مک، 

گرداند قوه ای است که در زیر بنای اراده، قضاوت و منش .... قوه ای که توجه سرگردان را بارها و بارها به شرایط اولیه بازمی"

  ."قرار دارد. هر درمان و آموزشی که بتواند این حالت را اصالح و تقویت کند بهترین درمان و آموزش خواهد بود....

های جدید خلق و برای ایجاد تغییر نیاز به بازآرایی تجارب واقعی است تا مدل"نویسند( می 2007ایربرن )و ف در همین ارتباط کالرک 

 . بر اساس این مدل دو راه مهم برای کاهش احتمال پیوند افسرده ساز وجود دارد:"اصالح شوند یعنی در شیوه بودن تغییر ایجاد شود

 از جانب بدن پس خوراندی شکستن ارتباط  -1

  های نشخواری.ایجاد وقفه در سیکل -2

غرق شدن در فکر است.  1های نشخواری بنا به تحلیل عاملی که به عمل آمده بر دو نوع است یک نوع آن غرق شدن در فکر سیکل

نیست یا افتد و پیرامون مقایسه وضع فعلی با وضع مطلوب غیر دست یافتنی است )چرا امروز حالم خوب نشخواری است که به راه می

گویند که تالشی برای حل یک مسئله  2چرا امروز مثل دیروز نیستم(. نوع دیگر نشخواری است که به آن رفلکشن یا تعمق انعکاسی

های ذهنی ناکارآمد، جداشدن هدف درمان کمک به مراجعان برای شناسایی حالت(. 2003عاطفی است )ترینر, گونزالس و نالن هاکسیما،

ای مفهوم به حالت ذهنی مساعدتر است. به عبارتی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن به صورت یک مدل دو مولفهها و تغییر از آن

های آن سازی شده که تمرکز هدفمند بر زمان حال و پیش رفتن با تجربه حال همراه با کنجکاوی،گشودگی و پذیرش از مشخصه

کنند بیشتری دارند واقعیات درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریف ادراک می(. افرادی که حضور ذهن 2004است)بیشاپ و همکاران، 

دارند)براون را )چه آنچه برایشان خوشایند و یا ناخوشایند است(  هاها و تجربه، هیجانافکارای از و توانایی زیادی در روبرو شدن با گسترده

(. توجه از نوع حضور ذهن، همان توجه دقیق فرد به آن چیزی است 2007 ،کرسولبراون، رایان و ، 2003براون و رایان، ، 2003و رایان،

(. حضور 2003شود)استین، های خام حسی انجام میهای خود از دادهکه او هم اکنون در حال تعبیر آن است و این با جدا کردن واکنش

هن حاصل ذدهد. در واقع آگاهی از طریق فرایند حضور ذهن ظرفیت توجه و آگاهی پیگیر و هوشمندانه فراتر از تفکر را افزایش می

 .د و رفتار به منظور ارضا این نیازها تنظیم شودنشود که نیازهای اساسی مورد توجه قرار گیرآید و این آگاهی باعث میمی

هی است که در فضای و نوعی آگا شودای و شناختی میبنابراین حضور کامل یعنی تجربه لحظه حال که موجب کاهش اجتناب تجربه

توجه کردن به یک تجربه به شیوه ای خاص به دست می آید: در این حالت توجه متمرکز بر هدف ) توجه به شیوه ای آگاهانه بر روی 

رود، شود (، متمرکز بر لحظه حال ) زمانیکه ذهن در افسوس گذشته و ایکاش آینده فرو میای از یک تجربه متمرکز میهای ویژهجنبه

گیرد را به هر آنچه در مرکز آگاهی قرار می 3گردانیم ( و غیر قضاوتی است ) این ویژگی نوعی حس پذیرش را به لحظه حال باز می آن

 (.  1993 آورد( ) کبات ذین،همراه می

گیرد، توجهی عمیق و این حالت نوعی توجه آگاهانه نسبت به اموری است که جریان دارند. این نوع توجه در زمانیکه تجربه شکل می    

 4ها نقش قابل توجه مشاهده مشارکتی تجربه است و با نوعی حالت توأم با پذیرش مرتبط است و تمامی این ویژگی رمستقیما متمرکز ب

 را مورد تأکید قرار می دهند. 

 که هدف خاصی مانند آرامش،تواند تکنیک یا تمرینی باشد توضیح آنکه واژه حضور ذهن با توجه به خصوصیت فرایندی آن نمی-   

کنند که بلکه حالتی از آگاهی است که برای آن استاندارد خاصی وجود ندارد. معموال افراد تصور می ،تمرکز را دنبال کندو  آرمیدگی

ک غلط . این نیز یک درو یا آگاهی از توجه ل توجهامسکون کامل و تمرکز ک ،رامشآحضور ذهن یعنی بیحرکت نشستن و برخورداری از 

دهد. مثال خوردن سیب که در است. در واقع، حضور ذهن یعنی صرفا مشاهده کردن و حضور داشتن در هر چیزی که در لحظه رخ می

ها را با حضور توان همه فعالیت. میآن هستیمدهد که حضور ذهن یعنی حضور در فعالیتی که در حال انجام ادامه خواهد آمد، نشان می

                   
1 Brooding 
2 Reflection 

3- acceptance 

4-participatory observation  
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ور ذهن در خود دو معنا دارد معنای آشکار که کنترل توجه و هدایت آگاهانه است و معنای تلویحی که اشاره به ذهن انجام داد. حض

کیفیت توجه )بدون قضاوت، توام با پذیرش، کنجکاوانه و با شفقت و نگاهی با وسعت که امور را در هر لحظه به تازگی ادراک 

 کند(دارد.می

ارتباط دارد. حضور ذهن عبارت است از با وضوح و شفاف دیدن و توجه کردن. “ حضور ذهن” با  یادگیری برای مواظب توجه بودن   

حضور ذهن اغلب به این معنی است که توجه خود را در یک لحظه خاص بر روی یک چیز یا کار خاص متمرکز کرده و سرعت 

ن را کاهش دهیم. بنابراین، برای مثال، هنگامی که در خیابان ها و انجام کارهای زیاد به طور همزماهای فکری، قضاوت ها و داوریگرایش

ها و روشنایی خورشید، و مان بر روی راه رفتن، جایی که هستیم، لذت بردن از رنگرویم، در صورتی حضور ذهن داریم که ذهنراه می

ذهن ما مملو از چیزهای دیگری باشد، مثال  صرفا بودن در لحظه حال متمرکز شده باشد. در مقابل، ممکن است راه برویم و در عین حال

کنیم. بنابراین ما در افکار ایم فکر میبرای شام چه بپزیم، چگونه مشکالت مالی را حل کنیم، یا به مشاجره ای که به تازگی با کسی داشته

به نقل از محمدخانی  2010)گیلبرت،  ستای که ما را در بر گرفته اکنیم نه بر روی لحظههای درونی خودمان( تمرکز میفریدهآخود ) یا 

 . و قهرمانی زیر چاپ(

توانید این کار را با حضور ذهن انجام دهید؟ نخست، به سیب نگاه کرده برای مثال، فرض کنید قرار است یک سیب بخورید. چطور می   

را حس کنید. عجله نکنید، مدتی را فقط به نگاه ن آن را در دست بگیرید و کیفیت پوست آن توجه کنید و آهای ها و بافتو به همه رنگ

ن برگردانید. در این آن بگذرانید. اگر ذهن تان از سیب دور شد ) که اغلب چنین می شود ( به نرمی مجددا تمرکز خود را به آکردن به 

ن آ. سپس چاقویی برداشته و پوست کنیدن را نگاه میآهای کنید، بلکه صرفا ویژگیمشاهدات، شما درباره سیب قضاوت و ابراز نظر نمی

اید، رنگ و بافت زیر پوست میوه توجه کنید. مدتی را واقعا به مشاهده ن را قاچ کنید. مجددا به تاثیری که روی سیب گذاشتهآرا گرفته یا 

ن آامی بجوید، بافت رآن در دهان خود تمرکز کنید. سپس به آبگذرانید. سپس، کمی از سیب بخورید. اکنون بر روی طعم و مزه و حس 

ب میوه چگونه غده های بزاقی شما را تحریک کرده و بزاق در دهان شما چه حسی دارد. آرا در دهان خود حس کنید، توجه کنید که 

ن را قورت آشود. زمانی که جوید، توجه کنید که سیب چگونه حریره و لهیده مین تمرکز کنید. همچنان که میآواقعا بر روی مزه و طعم 

 دهید، به حس قورت دادن توجه کنید. می

بنابراین شما سیب را به طور دیداری، از طریق لمس و حس، با بو و بافت و مزه کشف و بررسی کردید. اگر سیب از دست تان افتاده    

وتی وجود ندارد، بلکه فقط اما نیازی نیست این کار را امروز انجام دهید. دراین تعامل، هیچ حس قضا –ن را هم شنیده اید آباشد، صدای 

حضور  -می گویند 1گاهانه )نه توجه آگاهی ( یا توجه توام با حضور ذهنآتجربه تعامل با سیب در هر لحظه است. به این حالت، توجه 

ما این های فعالیت. اگر شن و فکر کردن به چیزهای دیگر، و کشف کامل همه جنبهآداشتن در فعالیت مورد نظر، نه پرت شدن حواس از 

(: 2فعالیت، یعنی گاز زدن به سیب، را بدون حضور ذهن انجام داده باشید، احتماال ذهن شما در حال پرسه زنی بوده است)ذهن سرگردان

احتماال وقتی داشتید سیب را می خوردید، به مشکالت کاری و تماشای تلویزیون فکر می کردید. تا زمانی که حس خوردن سیب و 

اید، ذهن شما کامال درگیر فعالیت نیست. ممکن است متوجه شوید ذهن شما روی سیب متمرکز است اما به ک نکردهن را ادراآافتادن 

از این به بعد باید بیشتر میوه بخورم، راستش سیب دوست ” ، “ این سیب اصال خوب نیست، از کجا آن را خریدم؟ : ” یطریقی قضاوت

 “ . اه.. لعنتی، دستم برید”، “ ندارم

گیریم که به حواس پرتی ) و افکار پرسه زن( توجه کرده و به مالیمت و مهربانی ذهن خود را مجددا به با داشتن حضور ذهن، یاد می   

موزش حضور ذهن اهمیت دارد همین مساله است که چگونه ذهن پرسه زن آنچه در آن تمرکز کنیم. در واقع، آتکلیف معطوف کرده و بر 

به نقل از  2010)گیلبرت،  سانی توسط تمایالت و هیجان ها تسخیر می شودآی کند و سرک می کشد و به به همه جا جست و خیز م

 .محمدخانی و قهرمانی زیر چاپ(

قبل از اینکه موضوع نحوه کارکرد توجه و اهمیت حضور ذهن در زندگی را به اتمام برسانیم باید مساله : گاهيآحضور ذهن و خود    

است را  "خود"یا “  self” گاهی از وجود داشتن به عنوان یک آوط به حس هشیاری، و البته حس زنده بودن و که مرب یکلیدی دیگر

                   
1 Mindful attention 
2 Wondering mind 
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گاهی ما نه در لحظه قبلی و نه در لحظه آگاهی هستیم که در زمان به پیش می رویم. خودآمطرح کنیم. فرض کنید که ما یک نقطه خود

یقه ای به این موضوع فکر کنیم. ما فقط در لحظه حال و فقط در اکنون وجود داریم! البته بعدی بلکه در لحظه کنونی قرار گرفته است. دق

نجا وجود نداریم! ما فقط همین االن و در لحظه اکنون وجود آینده را مرور کنیم، اما به واقع در آدر تخیالت خود می توانیم گذشته یا 

رک کرده و در جایی که واقعا زندگی می کنیم، بیشتر زندگی کنیم ! حضور داریم. حضور ذهن به ما کمک می کند تا این موضوع را د

 ذهن به ذهن ما کمک می کند تا به طور کامل تر در جایی باشیم که هستیم. 

دالیل دیگری نیز وجود دارند که مساله حضور ذهن را جالب تر می کنند. حضور ذهن مانند نور افکن است. قدرت نور افکن می تواند    

ن چیزی نیست که آزهای زیادی را روشن کند: کتاب روی میز، گیاه، عکس روی دیوار، یک قسمت از فرش کثیف، اما خود نورافکن، چی

ن چیزهایی نیست که منعکس می کند. حضور ذهن آینه، آینه می تواند خیلی از اشیاء را منعکس کند، اما خود آروشن می کند. یک 

ب است، نه چیزی که درون خود آب می تواند حاوی سم یا دارو باشد، اما در حالت خالص فقط آبگیرید:  ب را در نظرآینه است. آهمانند 

 دارد. 

به چیزهایی که  -گاهی آمی توانیم ذهن خود را اینگونه فرض کنیم و تالش کنیم درون نور افکن زندگی کنیم، یعنی در ماهیت خود   

ینده یا خاطره های گذشته ( اما می آمثل هیجانات یا جریان افکار یا خیالپردازی درباره )  متوسط نور افکن روشن می شوند توجه کنی

ب، همان طور که ممکن آن است تشخیص دهیم. در مورد مثال آنچه که درون آگاهی از ماهیت ذهن را از آتوانیم یاد بگیریم این خود

است مملو از احساسات مختلف خشم، اضطراب یا خاطره های گاهی ما نیز ممکن آخود –ب توسط چیزهای زیادی رنگ بگیرد آاست 

هستیم نه به محتویات “ گاهآموجودات خود” ناخوشایند باشد. یکی از جنبه های حضور ذهن این است که یاد بگیریم به این حقیقت که 

به نقل از  2010لبرت، )گی گاهی در این لحظه، یکی از عناصر حضور ذهن استآذهن توجه کنیم. یادگیری توجه کردن به خود

 .محمدخانی و قهرمانی زیر چاپ(

های حضور ذهن میسر است که از طریق تمرین ایبا توسعه حالت هوشیارانه MBCTمراجعان در خالل کار با نتیجه گیری: بنابراین    

رونشان نیرویی بوجود آمده که شوند که از لحظه لحظه زندگی خود و جزئیات آن مطلع شوند. آنها گزارش می دهند که در دقادر می

درکشان را از امور بیشتر کرده است. توصیف آنها از احوالشان شامل به دست آوردن چشم اندازی وسیعتر است که سرانجام یک گشودگی 

هایشان بیشتر فاصله زاریها و بی. این دستاوردها رنج آنها را از امور کاسته و از وابستگیآوردمیو باز بودن به تجربه را برایشان به ارمغان 

 اند.گرفته

تقدیم به نیروی بالقوه ی هر کدام از ما که لحظه به لحظه می توانیم از رنج رها شویم و تقدیم به » بدینسان است که معنای جمله 

تجربه حال آشکار می شود. این لحظه ها همان لحظه هایی است که از طریق تمرکز بر « تالشی که صرف درک این حقیقت می کنیم 

( به جای قرار گرفتن در حالت ذهنی نشخواری یا خودکار می شود به ذهن اجازه حضور  ه شدحاضر )با ویژگی هایی که برای آن برشمرد

 . در لحظه را داد و به این وسیله از غرق شدگی در افکار و پریشانی های ناشی از آن رهایی یافت
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 ایران شناسيروانانجمن های آموزشي ها و دورهکارگاه  -1-3 

ه هایي بهای کارگاشود. که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسي ایرانآموزشي انجمن روان یهافهرست کارگاه 

 باشدمی تومان 240000به ازای هر روز به جز موارد استثنا، برگزار خواهد شد  1398که در سال 

 کسر کارگاه مبلغ از ددرص 20، باشند انجمن عضو و دانشجو افرادی چنانچه دارد، تخفیف درصد 10 دانشجویان و انجمن اعضای برای

 شود. می

های آموزشی، نفر است. مکان برگزاری کارگاه 25کارگاه آموزشی هر ساعت و ظرفیت  8وزشی مدت زمان برگزاری روزانه هر کارگاه آم

خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، بلوار اسفندیار، نرسیده به خیابان آفریقا، پالک تهران، شناسی ایران واقع در محل انجمن روان

سایت  به وب هااطالع از ظرفیت کارگاههای آموزشی و همچنین گاهو اخبار جدیدِ کار تربیش اطالعاتبرای کسب  است. 4، واحد 20

 .انجمن مراجعه نمایید

 

 شرایط شرکت در کارگاه
 

 

 تاریخ برگزاری
 

 

 مدرس
 

  

 عنوان کارگاه آموزشي  
 

 

 مدرک علمي تخصص
 نام و نا م

 خانوادگي

پزشکان، دستیاران روان

   پزشکی، دکترای روان

فارغ  شناسی وروان

 التحصیالن ارشد بالینی

 

دی ماه  5

1398 

 روانپزشک

)استاد 

مهمان از 

 کشور آلمان(

 دکتری
 ارجمند محسن دکتر

 

مواجهه درماني روایتي )روش درماني 

  (برای اختالالت طیف تروما

 

کارشناسی  فارغ التحصیل

 شناسی و مشاوره به باالروان

 1 و دی 30

 ماه بهمن

1398 

 وکیلی پریوش دکتر دکتری شناسیروان
زوج درماني هیجان محور )سوزان 

 (جانسون

 ارشد کارشناسی دانشجوی

 باال  به مشاوره و روانشناسی

 18 و 1٧

 ماه بهمن

1398 

 اثباتی مهرنوش دکتر دکتری  شناسیروان

 درمان متمرکز بر شفقت
Compassion Focused 

Therapy (CFT) 

ویژه روانشناسان، مشاوران و )

(روانپزشکان  

کارشناسی  التحصیل فارغ

شناسی و مشاوره به روان

 روانپزشکان و ،  پزشکانباال

 اسفندماه 8

1398 

 

 دکتر امید رضایی وشیپفل روانپزشک
 

 سوگ، از تشخیص تا درمان

کارشناسی  فارغ التحصیل

 شناسی و مشاوره به باالروان

 1٦ و 15 ،14

 اسفندماه

1398 

 دکتری اعصاب علوم

 علی محمد دکتر

 نظری

 

 کارگاه تئوری و عملي نوروفیدبک

 

 

 شناسي ایرانهای آموزشي انجمن رواندوره -3
 

 

 

 

http://www.iranpa.org/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-24
http://www.iranpa.org/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-24
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 انگر کودک با رویکرد شناختي رفتاری )همراه با کار عملي(تربیت روان درم پیشرفتهدوره سومین  -2-3

 برگزار خواهد شد 1398از دی تا اسفند 

 مدرس: دکتر کارینه طهماسیان عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي 

 پس از موفقیت در آزمون آخر دوره با ارائه گواهي نامه معتبر از انجمن روانشناسي ایران

  *********** 

 داشتن گواهی دوره مقدماتی: ت کنندگانشرایط شرک

 ساعت 60 طول دوره:

 تخفیف تعلق خواهد گرفت.  %10شناسی ایران ریال به اعضای انجمن روان 23,000,000 :دوره  هزینه

  :دوره دروس

 مداخالت بالینی در رویدادهای بحرانی: طالق والدین، سوگ، تروما 

 ی، وسواس، افسردگی و عزت نفس مداخالت بالینی در انواع اختالالت اضطراب 

 case reportنظارت بالینی به صورت 

 

 بهمن دی

 بعد از ظهر  2صبح تا  8از دی  25 چهارشنبه

 بعد از ظهر  2صبح تا  8از دی  2٦ پنجشنبه

 بعد از ظهر  2صبح تا  8بهمن از  9چهارشنبه 

 بعد از ظهر  2صبح تا  8بهمن از  10پنجشنبه 

 بعد از ظهر  2صبح تا  8ز بهمن ا  23چهارشنبه 

 بعد از ظهر  2صبح تا  8بهمن از   24پنجشنبه  

 اسفند  

 بعد از ظهر  2صبح تا  8از اسفند  ٦ سه شنبه

 بعد از ظهر  2صبح تا  8از اسفند  ٧ چهارشنبه

 بعد از ظهر  2صبح تا  8از اسفند  20 سه شنبه

 بعد از ظهر  2صبح تا  8از اسفند  21چهارشنبه 

 ایي بدون ناهار و به صورت میان وعده خواهد بود.پذیر

بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید  3420٦0٦41برای ثبت نام قطعي پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شماره لطفا 

 .تماس حاصل فرمایید 88٧852٦٦بهشتي با شماره 

 توجه : ارائه اصل فیش در روز کارگاه الزامي است

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبدوره جهت اطالع از ظرفیت

کارشناسی  فارغ التحصیل

 شناسی و مشاوره به باالروان

30،29،28 

ین فرورد

1399 

 روانشناسی

 بالینی
 دکتری

 

ردکتر حسن حمیدپو  
 طرحواره درماني

کارشناسی  فارغ التحصیل

 شناسی و مشاوره به باالروان

، 11و  ٦،  5، 4

تیرماه 13و  12

1399  

 روان شناسی

 بالینی
یدکتر فرشته موتاب دکتری  زوج درماني شناختي رفتاری 
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 دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختي رفتاری )همراه با کار عملي(دهمین  - 3-3

 

 دانشگاه شهید بهشتي  مدرسمدرس: دکتر کارینه طهماسیان 

 ن آخر دورهپس از موفقیت در آزمو با ارائه گواهي نامه معتبر از انجمن روانشناسي ایران

 ( 1399خرداد ) زمان برگزاری فروردین تا  

*********** 

 باالبه روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجویان : شرایط شرکت کنندگان

 ساعت 100 طول دوره:

 تخفیف تعلق خواهد گرفت.  %10شناسی ایران ریال به اعضای انجمن روان 37,000,000 :دوره  هزینه

  :دوره دروس

بازی درمانی و قصه ، رفتاردرمانی، شناخت درمانی، آموزش مدیریت خشم و جرات ورزی ، آموزش مدیریت والدین، کودکآسیب شناسی 

 آموزش مهارتهای زندگی، فنون مصاحبه بالینی با کودک، های شناختی رفتاری در مشکالت رفتاری خاص کاربرد تکنیک ،درمانی
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    1399 فروردین 

 

 

    1399اردیبهشت   

 بعد از ظهر  2:15صبح تا   8فروردین  از  20هارشنبه چ

 بعد از ظهر  2:15صبح تا   8فروردین  از  21پنجشنبه 

 بعد از ظهر  2:15صبح تا   8فروردین  از  22جمعه 

 بعد از ظهر   2:15صبح تا   8اردیبهشت  از  2سه شنبه 

 بعد از ظهر   2:15صبح تا   8اردیبهشت  از   3چهارشنبه 

 بعد از ظهر   2:15صبح تا   8اردیبهشت  از   4به پنجشن

 بعد ازظهر   2:15صبح تا   8اردیبهشت  از   17چهارشنبه 

 بعد از ظهر   2:15صبح تا   8اردیبهشت  از  18پنجشنبه 

 بعد از ظهر   2:15صبح تا   8اردیبهشت  از  19جمعه  

 بعد از ظهر   2:15صبح تا   8اردیبهشت  از   30سه شنبه 

 بعد از ظهر   2:15صبح تا   8اردیبهشت  از  31هارشنبه چ

 1399 خرداد                                          

 بعد از ظهر   2:15صبح تا   8خرداد  از  1پنجشنبه  

 بعد از ظهر   2:15صبح تا   8خرداد  از  13سه شنبه  

 بعد از ظهر   2:15صبح تا   8خرداد  از 14چهارشنبه  

 بعد از ظهر   2:15صبح تا   8خرداد  از  15پنجشنبه  

 بعد از ظهر   2:15صبح تا   8خرداد  از  1٦جمعه  

 

 پذیرایي بدون ناهار و به صورت میان وعده خواهد بود.

بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید  3420٦0٦41برای ثبت نام قطعي پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شماره لطفا 

 تماس حاصل فرمایید 88٧852٦٦ي با شماره بهشت

 توجه : ارائه اصل فیش در روز کارگاه الزامي است

 تماس حاصل فرمایید 88٧852٦٦برای کسب اطالعات بیشتر لطفا با شماره تلفن
www.iranpa.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iranpa.org/
http://www.iranpa.org/
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 اهدا شد اسياکبر سیجایزه زنده یاد دکتر علي -1-4

بر اساس توافق های صورت یافته با خانواده دکتر علی اکبر سیاسی قرار است همزمان با برگزاره کنگره های انجمن روان شناسی       

ایران جایزه دگتز سیاسی به پایان نامه های برتر دانشجویان دکتری تعلق گیرد. امسال اولین سالی بود که جایزه دکتر سیاسی اهدا شد. 

ها توسط دو داور، نامههریک از پایان  1397و1396های دکتری  رسیده مربوط به سال های س از اعالم فراخوان و دریافت پایان نامهپ

شناسی و مشاوره به رشته روان 5نفر از فارغ التحصیالن دکتری در 5های نامهموزد ارزیابی قرار گرفت. بر مبنای باالترین امتیازها، پایان

انجمن روان شناسی ایران جوایزی به هر یک از برگزیدگان اهداء  کنگرهها انتخاب شدند و در هفتمین های برتر آن رشتهنامهایانعنوان پ

و لوح تقدیر و یکسال عضویت  ،از طرف خانواده شادروان دکتر سیاسی شد. جوایز شامل دو عدد سکه بهار آزادی، سردیس دکتر سیاسی

 ناسی ایران از طرف انجمن بود.رایگان در انجمن روان ش

 

فارغ  سال

 تحصیلي

استاد 

 مشاور
 عنوان پایان نامه دانشگاه رشته استاد راهنما

نام و نام 

 خانوادگي

1397 

دکتر مجید 

ضرغام 

 نادر دکتر حاجبی

 منیرپور
 مشاوره

 اسالمی آزاد

 قم واحد

 اساس بر زناشویی ساختاری مدل تبیین

 نقش با شده ادراک فرزندپروری های سبک

 محدودیت ی حوزه های طرحواره میانجی

 راهبردهای و بریدگی /طرد حوزه مختل،

 ای مقابله

 سمیهدکتر 

 گنجی اینانلو

1397 

دکتر احمد 

-برجعلی

اله دکتر حجه

 فراهانی

 دکترمحمدعلی

 بشارت

 روانشناسی

 سالمت

 اسالمی آزاد

 کرج واحد

 مغزی های سیستم ای واسطه نقش

 باورهای و یانجهی ناگویی رفتاری،

 هایمکانیسم بین رابطه در فراشناختی

 ادراک فرضی مدل،: درد ادراک و دفاعی

  به مبتال بیماران در درد

 مزمن درد

 مرضیهدکتر 

 پهلوان

1396 

دکتر مهرداد 

 کالنتری
 سید دکتر

 حمیدرضا

 عریضی

 شناسی روان

صنعتی 

 سازمانی

 دانشگاه

 اصفهان

 رب موثر عوامل اعتباریابی و شناسایی

 متوسطه مدارس زن معلمان کار در کامیابی

 و الگو تدوین منظور به اصفهان شهر دوم

 آن از حاصل مداخله تاثیر سنجش

 هاجردکتر 

 مساح

1397 

دکتر بهروز 

  -مهرام

دکتر مرتضی 

 غروی

 زهرا دکتر

 خطیبی
 شناسی روان

 دانشگاه

 فردوسی

 مشهد

 ساله 6 تا 3 کودکان برای زنانگی مفهوم

 عقیلهدکتر 

 موسوی سادات

 آبادی جهان

1397 

دکتر محمد 

حسین 

 عبداللهی

 حمیدرضا دکتر

 آبادی حسن

 پروین دکتر

 کدیور

 شناسی روان

 تربیتی

 دانشگاه

 خوارزمی

 و ریاضی یادگیری ناتوانی بندی طبقه

 شناسایی  :خواندن و ریاضی توام ناتوانی

 حوزه شناختی متغیرهای پایه بر هازیرگروه

 بندیخوشه از استفاده با عام حوزه و ویژه

 مبنا مدل

 محمددکتر 

 یزدانی جواد

 ورزنه

 شناسي ایرانانجمن روان هایاخبار و اطالعیه -4
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 ، عضو هیات مدیره و نایب رییس انجمن آبادیخانم دکتر دولتسرکار تندیس و لوح جایزۀ ترویج علم ایران به  -2-4

 اهدا شد
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 دسترسي نحوۀ و فهرست: نایرا شناسيروان انجمن کنگرۀ هفتمین تخصصي هایپانل و کلیدی هایسخنراني -3-4

 آنها به

پانل تخصصی به شرح زیر برگزار  9سخنرانی کلیدی و  12با  1398آبان  24الی  22شناسی ایران، روزهای مین کنگرۀ انجمن روانتهف

من های این رخداد علمی بزرگ که توسط لحظه نگار ثبت شده است در سایت انجها و پانلهای مربوط به سخنرانیفیلم#شد و 

(www.iranpa.org  )آدرس با انجمن تلگرامی کانال و  (https://t.me/iranpsyasso.قابل دسترسی است )  

 

  :ارایه ترتیب به کلیدی هایسخنرانی فهرست 

  «شناسیعلم شناخت و آیندۀ روان»زاده: اله قاسمدکتر حبیب ��
https://lahzenegar.com/play/RVZUA 

 «شناسان در افزایش سرانة مغزهای برتر به منزله ثروت و اقتدار ملینقش روان»دکتر حمیدرضا پوراعتماد:  ��

https://lahzenegar.com/play/ga4q6 
 «شناسانخودمراقبتی روان»دکتر الدن فتی:  ��

https://lahzenegar.com/play/u1VNG  
 «قیت تحصیلی و سالمت رواننخبگان، موف»دکتر آذرخش مکری:  ��

https://lahzenegar.com/play/brfTe 
 «هاها و چالششناسی در ایران: فرصتروان»دکتر حمید پورشریفی:  ��

https://lahzenegar.com/play/nM397 
 «سایکوتروماتولوژی»آبادی : دکتر شیوا دولت ��

https://lahzenegar.com/play/8WE6n 
 «درمانی و فرهنگروان»دکتر محمود دژکام:  ��

https://lahzenegar.com/play/GUkrA 
  «مغز اجتماعی و خانواده»دکتر حسن عشایری:  ��

https://lahzenegar.com/play/tLdk3 
 «سپارد؟شناسی به کجا ره میایده شهر سالم روان»دکتر علی صاحبی:  ��

https://lahzenegar.com/play/nq8SQ 
 «Computer base treatment for cognition»دکتر سایمون بلک ول:  ��

https://lahzenegar.com/play/xJKZ0 
رود؟ نگاهی به منش، نگرش و روش دکتر شناسی در ایران بدون حافظة تاریخی به کدام سمت و سو میروان»دکتر حسن حمیدپور:  ��

 «اکبر سیاسیعلی

https://lahzenegar.com/play/9qg35 
 

 :ارایه بترتی به تخصصی هایپانل فهرست 

دکتر حمیدرضا پوراعتماد، دکتر منوچهر مرادی سبزوار، دکتر اسماعیل زیبایی، دکتر «: استفاده از تکنولوژی در روانشناسی »پانل  ��

 رضا خسروآبادی و دکتر علیرضا طاهری
https://lahzenegar.com/play/XVd2o 

دکتر رضا باقریان سرارودی، دکتر اسحق رحیمیان بوگر، دکتر محمدرضا صیرفی و دکتر نادر « : شناسی سالمتخدمات روان»پانل  ��

 منیرپور

https://lahzenegar.com/play/nKC1O 
 دکتر منصوره السادات صادقی، دکتر غالمرضا ظریفیان و دکتر حمید یعقوبی« : انشجویانهای بهداشت روانی دچالش»پانل  ��

http://www.iranpa.org/
https://t.me/iranpsyasso
https://lahzenegar.com/play/RVZUA
https://lahzenegar.com/play/ga4q6
https://lahzenegar.com/play/u1VNG
https://lahzenegar.com/play/brfTe
https://lahzenegar.com/play/nM397
https://lahzenegar.com/play/8WE6n
https://lahzenegar.com/play/GUkrA
https://lahzenegar.com/play/tLdk3
https://lahzenegar.com/play/nq8SQ
https://lahzenegar.com/play/xJKZ0
https://lahzenegar.com/play/9qg35
https://lahzenegar.com/play/XVd2o
https://lahzenegar.com/play/nKC1O
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https://lahzenegar.com/play/cj2Wq 
آبادی و دکتر ز آزادفالح، دکتر حمیدرضا حسندکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر پروی« : روانشناسی در ایران: از آموزش تا خدمت»پانل  ��

 شهریار شهیدی

https://lahzenegar.com/play/hZqnu 
دکتر ربابه نوری  دکتر فرهاد طارمیان، دکتر پروانه محمدخانی، دکتر نهاله مشتاق،« : رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانان»پانل  ��

  آبادیقاسم

https://lahzenegar.com/play/7tuM6 
  دکتر بهروز دولتشاهی، دکتر سامان توکلی، دکتر شیما شکیبا و دکتر بنفشه غرایی«: درمانیشناخت و روان»پانل  ��

https://lahzenegar.com/play/HWNpc 
  دکتر فرشته موتابی، دکتر الدن فتی، دکتر بهمن بهمنی و دکتر محمود گلزاری« : خانوادۀ ایرانی در گذر زمان»پانل  ��

https://lahzenegar.com/play/ggQMB 
 م واعظ موسویظدکتر ناصر صبحی قراملکی، دکتر حمزه گنجی و دکتر سیدمحمدکا« : شناسی شهر سالمروان»پانل  ��

https://lahzenegar.com/play/AdckA 
  صادقی سعید دکتر  دکتر علیرضا مرادی، دکتر وحید نجاتی، دکتر جواد حاتمی و «:شناسی شناختی سه قلمرو روان»پانل  ��

https://lahzenegar.com/play/vdbAF 

  

 شناسي ایران در تلگرامکانال انجمن روان-4-4

شناسی در و ترویج علم روان ع رسانی اخبار، برنامه ها و اقدامات انجمن، و کمک به توسعهشناسی ایران، به منظور اطالکانال انجمن روان

به این کانال بپیوندید و در صورت امکان آن را به اعضای جامعه  joinو انتخاب آدرس زیر  ایران راه اندازی شده است. لطفا با کلیک روی

 شناسی کشور معرفی نمایید.روان

iranpsyassohttps://t.me/    
 شناسی ایران است.معرفی شده و تنها کانال رسمی تلگرام انجمن روان (www.iranpa.org) این کانال در سایت انجمن

ای تدوین و نامههای تخصصی شیوهایران در نظر دارد در خصوص نحوه اطالع رسانی شعبه ها و گروه شناسیشایان ذکر است انجمن روان

سانی رهای اطالعاطالع رسانی نماید. تا زمانی که چنین کاری انجام نگرفته است الزم است شعبه ها و گروه های تخصصی صرفا از ظرفیت

تشکیل هر گروه و کانال در فضای مجازی، با نام و آرم د و به جز کانال اصلی انجمن،انجمن )سایت، خبرنامه و کانال( استفاده نماین

 انجمن مجاز نیست.

 شناسي ایرانانجمن رواناینستاگرام  -5-4

شناسان، در توسغه و ترویج علم اینستاگرامی انجمن روانشناسی ایران شروع به کار کرد. با پیوستن و معرفی آن به دیگر روان صفحه

 شناسی کشور باشیم.شناسی، همراه بزرگترین انجمن روانروان

@iranpsyasso 

 شناسي ایرانانجمن روان علمي ـ ترویجيمجله  شناسي،فراخوان مقاله برای نشریه دانش روان -4-٦

جامعـه،   ای علمی ـ ترویجی است که به منظـور ارتبـاط دانـش علمـی و فنـی پژوهشـگران بـا        مجله، «شناسيدانش روان» فصلنامهدو

شناسـی از دیـدگاه   شناسی و تحلیـل موضـوعات روان  های مختلف روانهای عمده در زمینهسهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت

هـای علمـی یـا    د و بررسی، گزارشق(، نResearch Papersشود. مقاالت پژوهشی )پژوهشگران، کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می

 شناسان اثرگذار، ترجمه یک فصلشناسان اثرگذار، سرگذشت زندگی روان(، مصاحبه با روانTechnical Noteتی )های تحقیقایادداشت

https://lahzenegar.com/play/cj2Wq
https://lahzenegar.com/play/hZqnu
https://lahzenegar.com/play/7tuM6
https://lahzenegar.com/play/HWNpc
https://lahzenegar.com/play/ggQMB
https://lahzenegar.com/play/AdckA
https://lahzenegar.com/play/vdbAF
http://telegram.me/iranpsyasso
http://telegram.me/iranpsyasso
http://www.iranpa.org/
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.. (، متضمن مطالـب همسـو بـا اهـداف دو     .های اجتماعی )مثل رقابت در کنکور، رانندگی، شهرنشینی، تورم وکتاب و تحلیل علمی پدیده

وهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقاله، برای چاپ در این نشـریه  ماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژ

 شود.پذیرفته می

 راهنمای نویسندگان

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

 نشده باشد. داخلی یا خارجی چاپ مقاله ارسال شده در هیچ نشریه 

   .مقاله ارسال شده همزمان به سایر مجالت فرستاده نشده باشد 

 میل نشریه به نشانی مقاله از طریق ای  danesheravan@gmail.com .ارسال شود 

  4مقاالت روی کاغذA  باشد. مقاالت فارسی با قلم 5/1حروف چینی شود. فواصل بین خطوط به صورت Bzar 12  تهیه

 شود.

 نتایج و فهرست منابع(.    –خالصه  –اشکال  –)با در نظرگرفتن محل جداول  باشدصفحه چاپی  8داکثر حجم مقاله ح 

  چکیده مقاله برای مقاالت فارسی با قلمBcompset  به صورت تک ستونی و فقـط طـی یـک پـاراگراف ارائـه      11نازک ،

 شود. 

 (.11ب باشد  )قلم میترا سیاه اشکال، جداول و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و با کیفیت مطلو 

 ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

: شامل عنوان، مشخصات نویسنده، نویسندگان )درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پسـتی محـل کـار، تلفـن و     صفحه اول مقاله

کلمـه   220کلمـه و حـداکثر    150 کلمه( است. چکیده مقاله حـداقل  6تا 3گان کلیدی )ژ، چکیده فارسی و وا(Email)پست الکترونیک 

 ها در یک پاراگراف باشد.  گیری و توصیهبوده و شامل مقدمه )زمینه(، روش تحقیق )در صورت وجود(، نتیجه

 های مشخص شده در سایت نشریه همخوانی داشته باشد.  به بعد بر اساس نوع مقاله، بایستی با فرمت صفحه دوم

اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد، پـائین هـر صـفحه بـا        : توضیحات و معادل التین هاپانویس

 های مجزا برای هر صفحه.شماره

 : منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود. فهرست منابع

ای که ابتدا نام مولف یـا مولفـان، سـال انتشـار و صـفحه      باشد، به گونه( APA) باید به شیوه داخل پرانتز مقاله  ارجاعات در متن

ــد.               ــی( باش ــا انگلیس ــی ی ــلی )فارس ــان اص ــان زب ــه هم ــده ب ــاپ ش ــای 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، 

 دگی نویسنده، به شرح زیر آورد شود:  ، منابع، به ترتیب الفبائی نام خانوادر پایان مقاله

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

   .قلم )ایتالیک(، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر

 نمونه فارسی:  

 ، دانشگاه تهران  ، روان آزمائی1(، آناستازی، 1371براهنی، نقی )

 نمونه انگلیسی:  

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

York:Guilford press 

ـ      ه مقاله: نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن برای مولفان بعدی، سال چـاپ )در داخـل پرانتـز(، عنـوان مقال

 )داخل گیومه(، عنوان مجله )با قلم ایتالیک(، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره  صفحات مقاله.  

 نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منـابع و ماخـذ، بـا حـروف نـازک و اسـتفاده از        -مستقیم و غیر مستقیم  -ها نقل قول

تاریخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، بالفاصله در میان پرانتز نوشـته  های مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثار، گذارینشانه
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 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

 ر نشریه محفوظ است.  حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت، برای دفت 

   .پس از چاپ دوماهنامه، به تعداد نویسندگان مقاله، نشریه برای نویسنده مسوول ارسال خواهد شد 

 021 -  88785266تلفن  4واحد  20،نشانی پستی: تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، پالک 

 الکترونیک نشریه:  پستdanesheravan@gmail.com 

 
 

  ایران شناسيروانهای انجمن ها و نمایندگيشعبه -4-٧

 شناسي ایراندستورالعمل اجرایي شعبه های انجمن روان -4-٧-1
 شناسی ایران گزارش کند.مسئول شعبه در هیات مدیره انجمن روانبار به هر شعبه موظف است فعالیت خود را هر دو ماه یک -1

های بلند مدت و کوتاه مدت، همایش( برگزار کنند به های آموزشی )کارگاه، سمپوزیوم، دورهتوانند هرگونه فعالیتها میشعبه -2

 :شرط این که

ا پس از تایید هیات مدیره مجوز برای برگزاری های آن را یک ماه قبل برای انجمن ارسال نمایند ترزومه 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 مرکزی ارسال شود ،برای هر کارگاه -ج

کنندگان در کارگاه ها باید ظرف دو هفته از زمان  کلیه گواهی کارگاه ها توسط انجمن صادر می شود و فهرست اسامی شرکت-3

 برگزاری برای انجمن ارسال شود.

های درصد از کل مبلغ دریافت شده از ثبت نام شرکت کنندگان در آموزش ها را به عنوان باالسری و بمنظور هزینه 10شعبه ها -4

 .شناسی ایران واریز نمایندپستی باید به حساب انجمن روان

 از نام و لوگوی انجمن برای هرگونه فعالیت فقط با کسب مجوز کتبی از هیات مدیره مرکزی مجاز است. استفاده-5

 هر فعالیتی بدون درج لوگو و نام انجمن در مستندات جزء عملکرد محسوب نخواهد شد.-6

 .م کندماه قبل از پایان دوره تمهیدات الزم را برای انتخابات دوره بعد فراه 2هر شعبه موظف است -7

 شرکت بازرس در جلسات شورای اجرایی شعبه بدون داشتن حق رأی مجاز است.-8

  به تصویب هیات مدیره ی انجمن رسید. 2/12/1395زیر بند در تاریخ  3بند و  9این دستورالعمل در -9
 

 

 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 آذربایجان شرقي
شناسی و علوم دانشگاه تبریز، دانشکده روان

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

 اصفهان

میدان آزادی )دروازه شیراز(،  اصفهان،

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و 

، دفتر دکتر شناسیروان، گروه شناسیروان

 ابوالقاسم نوری

iranpa.isfahan@gmail.com 03136683107 

 کرمانشاه

 
بهمن،  22بلوار شهید بهشتی، سه راه 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، انتهای باغ نی
anjomanravanshenasi2013@gmail.com 

8214232 

8225771 

mailto:danesheravan@gmail.comپست
mailto:danesheravan@gmail.com
mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:psychology.tabriz@gmail.com
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 شعبه کرمانشاه   ایران شناسيانجمن روانگزارش عملکرد 

 عبه درجه یک استان کرمانشاه،گروه آموزشی کارشناسی ارشد روان شناسـی بـالینی واحـد    به همت انجمن روان شناسی ایران ش

کرمانشاه و مرکز تحقیقات تازه های روانشناختی کاربردی دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد کرمانشـاه و همراهـی اسـاتید مربوطـه و       

ظارت سازمان بهزیسـتی اسـتان کرمانشـاه و مرکـز     ی ، دو بازدید علمی از مرکز ترک اعتیاد تحت نندانشجویان روان شناسی بالی

در این بازدیـدهای علمـی کـه بـا مسـاعدت       آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در قالب دو گروه و در دو روز پیاپی صورت گرفت.

برایی عضـو  مسئوالن محترم دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزیستی کرمانشاه انجام شد دانشجویان به همراه دکتر کیوان کاکا

هیئت علمی و مدیر گروه روان شناسی بالینی، استاد راهنمای درس کارآموزی و کارشناسان توانمند این مراکز ضـمن بازدیـد از   

امکانات و بخش های این مراکز در جریان چگونگی پذیرش، ارجاع و درمان مراجعان مرتبط با حوزه روان شناسی و روانپزشـکی   

 قرار گرفتند.

 اد اسالمی واحد کرمانشاه با همکاری گروه آموزشی روان شناسی بالینی، انجمن روان شناسی ایران شعبه درجـه یـک   دانشگاه آز

استان کرمانشاه و مرکز تحقیقات تازه های روانشناختی کاربردی واحد کرمانشـاه و همچنـین بـا حمایـت و همکـاری جمعـی از       

 نمایـد. در کرمانشـاه برگـزار مـی    1399روانشناختی کاربردی را در بهـار   نهادهای علمی و فرهنگی، کنگره بین المللی تازه های

 اطالعات مربوط به کنگره متعاقبا به اطالع پژوهشگران و عالقمندان این حوزه خواهد رسید.

 

 

 

علوم و تحقیقات کرمانشاه، ساختمان 

 دبیرخانه، طبقه سوم
8255582 

 215داخلی 

 گیالن
ر، بلوار گیالن، دانشگاه گیالن، رشت، گلسا

فرهنگیان، پردیس بنت الهدی صدر گیالن 

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

 مازندران

 دانشگاه پاسداران، خیابان بابلسر، مازندران،

 حوزه دفتر انسانی، علوم دانشکده مازندران،

 4741613534 کدپستی است،ری

 

ipa.mazandaran@gmail.com 01135302601 

 خوزستان
اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران 

 شناسیاهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان
 16-06133330014 

 فارس
 و اعصاب بیمارستان باجگاه، شیراز، فارس،

 روانشناسی بخش شیراز، محرری استاد روان

 بالینی
farsipa@gmail.com 09177145203 

 بندر گز
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 متری عمار یاسر، دانشگاه 55

شناسی طبقه اول، دفتر انجمن روان قم،

 ایران

Qomipa@gmail.com 02537179145 
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 شعبه اصفهان   ایران شناسيانجمن روانگزارش عملکرد 

   دکتر مهران فرهادی قشالقی عضو هیئت علمی دانشگاه  ، مدرس"شخصیت و مکانیزم های دفاعی"ساعته  24برگزاری کارگاه

بعدازظهر در تاالر سبوحی دانشگاه اصفهان  4صبح تا  8از ساعت  1398مهرماه  12و  11، 10در تاریخهای   بوعلی سینا همدان

 و ارسال گزارش تصویری به انجمن تهران

  دانشگاه اصفهان جناب دکتر محمدرضا عابدی با موضوع برگزاری سخنرانی ریاست محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 و تهیه گزارش تصویری  و ارسال به انجمن تهران  1398مهرماه  29روانشناسی بحران در تاریخ دوشنبه 

  ،های ( در تاریخایفای نقشساعت  50ساعت تئوری و  50ساعته ) 100هماهنگی جهت برگزاری کارگاه روانپویشی کوتاه مدت

 1398بهمن  11و  10، 9و  4،3،2دیماه،  6و  5ذر، آ 22و  21

   در تاالر سبوحی دانشگاه اصفهان، مدرس دکتر مریم اسماعیلی عضو هیئت علمی "ذهن آگاهی"ساعته  8برگزاری کارگاه ،

 1398آذر ماه  7دانشگاه اصفهان در تاریخ  

  هماهنگی جهت برگزاری کارگاهEFT  1398دکتر آرش رمضانی در آبان ماه 

 هماهنگی جهت برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های آتی انجمن و کیفیت بخشی به برنامه های انجمن 

  پاسخگویی حضوری و تلفنی و تحویل گواهی های صادر شده به شرکت کنندگان کارگاه ها در دانشگاه اصفهان 

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 (عج)ولیعصر توانبخشي دعوت به همکاری موسسه -1-5
 متقاضیان. نماید می همکاری به دعوت وقت، تمام صورت به را روانشناسی التحصیالن فارغ از تعدادی ،(عج)ولیعصر توانبخشی موسسه 

 شماره با بیشتر اطالعات کسب جهت یا و یندنما ارسال employment@vrf.ir ایمیل آدرس به را خود رزومه توانند می

  .نمایند حاصل تماس 88665610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسيی روانهای خبری حرفهاخبار و گزارش -5
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 شناسي ایرانمحترم هیات مدیره انجمن روان رئیس، رضا زمانيدکتر تبریک به  -٦-1

رد تقدیر قرار گرفته و لوح مو« کسوت نمونهپژوهشگر پیش»، از طرف رئیس دانشگاه تهران، به عنوان 1398دکتر رضا زمانی، در آذرماه 

 طرف از شناسی ایران، اند. شایان ذکر است پیش از این، جناب آقای دکتر رضا زمانی، رئیس محترم انجمن روانسپاس دریافت نموده

همایش  ، در2019آگوست  10و به تاریخ  انتخاب شده« المللیشناس برجستة بینروان»عنوان شناسی آمریکا، بهانجمن روان  52 بخش

اندرکاران دستو  شناسی ایرانبودند. روابط عمومی انجمن روان شناسی آمریکا، این جایزۀ ارزشمند را دریافت نمودهساالنة انجمن روان

 کند.شناسی کشور تبریک عرض می، این موفقیت شایان توجه را به استاد ارجمند و جامعة روانخبرنامه

 

 هاها و تسلیتتبریک -٦
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 شناسي ایران، عضو محترم هیات مدیره انجمن رواندکتر حمید یعقوبيتبریک به  -٦-2

شیوع شناسی »شان در تولید علوم مرتبط با مبارزه با مواد مخدر و اجرای پژوهش به پاس خدمات ارزندهجناب آقای دکتر حمید یعقوبی، 

ر مورد تقدیر قرار گرفته و لوح از طرف دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخد« های وزارت علوممصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه

 .دریافت نمودند

ها در ، این موفقیت شایان توجه را به آقای دکتر یعقوبی که سالاندرکاران خبرنامهدست و شناسی ایرانروابط عمومی انجمن روان   

اند تبریک گفته و نمودهسمت مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به مشاوره دانشجویی کشور خدمت 

 .کندمی توفیق روزافزون ایشان را در خدمت به جامعه علمی آرزو 

 
 

 

 



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

25 

 

 1398 زمستانران: شناسی اینخبرنامه الکترونیکی انجمن روا نهمینچهل و 

1397 

 دکتر نادر منیرپورتبریک به  -٦-3

زاد آرئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه به عنوان  نادر منیرپورآقای دکتر جناب  ،اطالع حاصل شد یبا کمال مسرت و خوشحال

تبریک گفته این موفقیت را به ایشان ، اندرکاران خبرنامهشناسی ایران و دستهیات مدیره انجمن روانند. اب شدهمنصو قم اسالمی استان

 .داردتوفیق روزافزون بهروزی، سالمتی و برایشان آرزوی و 

 سید کمال صولتي دکترتبریک به  -٦-4
 انجمن پیوسته محترم عضو ،ل صولتیسید کما دکتر آقای جناب است شده حاصل اطالع خوشحالی و مسرت کمالبا 

 و ایران روانشناسی انجمن مدیره هیات .اندیافته ارتقاء استادی مرتبه به دانشیاری مرتبه از ایران، روانشناسی

 و شادکامی و سالمتی بهروزی، آرزوی برایشان گفته، تبریک ایشان به را چشمگیر موفقیت این خبرنامه، دستاندرکاران

 .دارد روزافزون توفیق


 

 

 
 

 از مغز در جهان يهفته آگاه -٧-1

 شناسی تربیتی. دبیر انجمن مغز و شناخت دانشگاه بیرجنددانشجوی کارشناسی ارشد روان -حمیده ملکی رادگردآورنده: 

ی جهانی برای ارتقاء عالقمندی عمومی به تحقیقات علوم اعصاب ن( کمپیBrain Awareness Weekگاهی از مغز)آ هفته

شود. هفته آگاهی از مغز یک رویداد سالیانه است ا برگزار مین( و اتحادیه اروپایی داDANAدانا ) های مغزپژوهش ه توسط اتحادیهاست ک

 . برگزار می گرددبه طور رسمی در هفته سوم ماه مارس  1996 سال که از

ه است با همکاری انجمن آمریکایی علوم اعصاب این کمپین را گذاری و تالش کردسال پیش هفته آگاهی از مغز را پایه 21دانا،  اتحادیه   

مغز را حمایت  های آموزشی مرتبط باانتشارات و برنامه ها،است که پژوهش ادامه دهد. مؤسسه دانا یک سازمان بشردوستانه خصوصی

های مالی به مؤسسات فعال در و برای رسیدن به اهداف خود از طریق کمک تأسیس شد 1950سال پیش در  67 کند. این موسسه می

 .می کندها تالش عمومی در جهت سالمت انسان و رفع بیماری هایزمینه تحقیقات نوآورانه علوم اعصاب و نیز توسعه تالش

 اهداف کلی موسسه پژوهشی دانا بر سه اصل اساسی استوار است:  

 ارتقاء بهتر مغز و عملکردهای آن، 

 الالت مغزی سرعت بخشیدن به کشف درمان اخت

 مبارزه با برچسب زدن اختالالت مغزی از طریق آموزش های ارائه شده.

اهداف و اولویت های کنونی این سازمان با تاکید بر حوزه نوروساینس در دو زمینه تصویربرداری مغزی و تحقیقات بالینی علوم اعصاب  

های انجام شده درباره تحقیقات مغزی د مردم درباره پیشرفتدهشود. هفته آگاهی از مغز فرصتی است که اجازه میبندی میطبقه

همانند پیشرفت در تشخیص، درمان، پیشگیری از اختالالت مغزی نظیر آلزایمر، پارکینسون، صدمات مغزی، اسکیزوفرنی و افسردگی 

 بدانند.

 برگزاری هفته آگاهي از مغز در ایران

شود، اما در ایران به دلیل همزمان شدن با سال سراسر دنیا، اواخر اسفند ماه برگزار میهفته آگاهی از مغز یک برنامه جهانی است که در 

های شناختی، حامی و برگزار کننده ستاد توسعه علوم و فناوری .شودبهمن تا پنجم اسفند برگزار می 29نو خورشیدی، این هفته از 

این هفته، یک هفته ترویجی برای ارتقای آگاهی عموم . ر ایران برگزار کرد برای اولین بار د 1394هفته آگاهی از مغز، این هفته را سال 

 .جامعه از عملکرد مغز است

 مناسبت فصل -٧

 

 

 

 

 



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

26 

 

 1398 زمستانران: شناسی اینخبرنامه الکترونیکی انجمن روا نهمینچهل و 

1397 

 دانش مغز برای جامعه

ه دانش موسسانتظارات  نای به خپاس یبر جامعه و اقتصاد دارد. برا یمیعظ رتأثی بلکه است، مهم علم رفتشیپ یدانش مغز، نه تنها برا

گذاری شد. ماموریت این موسسه پایه 1997از یک موسسه تحقیقاتی مورد حمایت دولت ژاپن در سال  بعنوان بخشی (BSI)مغز 

های تحقیقاتی مبتکرانه در جهت پژوهش علمی مغز است. هم چنین این موسسه در راستای تقویت کارهای تحقیقاتی انجام پروژه

شان همگرا شده و به پیشرفت دانش مغز و های علمیمحققان و روش پژوهشگران بومی و بین المللی با ایجاد محیطی که در آن انواع

به جهت تحقق این  کنند، گام بر می دارد. های پزشکی، مهندسی، کسب و کار و آموزش کمکرساندن فوایدش به جامعه، در حوزه

 وزش و جهانی کردن علم در جهان است.اهداف، این مرکز یکی از مراکز پیشگام و معتبر بین المللی دانش مغز در اکتشاف، اختراع، آم

 

 دهد!مغزهایي که دنیا را تغییر مي

ها آخرین جمالت یکی از این "من سهم خودم را انجام دادم، زمان رفتن فرا رسیده است. با ظرافت تمام آن کار را هم انجام خواهم داد."

به دنیای اطرافمان تغییر دهد و با زندگی پر بارش، دنیای علم را  ای که توانست دید ما را نسبتتاریخ است؛ نابغههایترین ذهندرخشان

پس  1955آوریل سال  18شود، صبح روز متحول سازد. آلبرت انیشتین که نام او در فرهنگ عامه، مترادف هوش و نبوغ به کار برده می

زندگی سرشار از موفقیت یک نابغه به ظاهر بسته از تحمل یک بیماری مزمن در بیمارستان پرینستون به خواب ابدی فرو رفت تا پرونده 

شود. اما این پایان ماجرا نبود... هفت و نیم ساعت پس از مرگ آلبرت انیشتین، دکتر توماس هاروی، پاتولوژیست بیمارستان پرینستون به 

انیشتین را از جمجه وی خارج و به چند تکه ترین دزدی علمی تاریخ را انجام داد. هاروی مغز امید آنکه از راز نبوغ او پرده بردارد، بزرگ

تقسیم کرد. تعدادی را نزد خود نگاه داشت و بقیه را برای سایر پژوهشگران برجسته این حوزه در سراسر جهان فرستاد. اتفاقی که زمینه 

 را برای مطالعه درباره نبوغ فراهم کرد.

م شد، نشان داد که هر چند از نظر اندازه مغز او با دیگران تفاوتی ندارد و های که در طول سالیان دراز روی مغز انیشتین انجابررسی   

هایی است که شاید بتواند ما را  به سمت سر منشاء نبوغ رهنمون کند. قشر گرم است، اما نسبت به مغز افراد عادی دارای تفاوت 1230

های ریاضی و درک فضایی ای ) پریتال( که به تواناییآهیانههای شناختی مربوط است و قشر پیش پیشانی) پره فرونتال( که به مهارت

های پشتیبان) گلیال( در مغز انیشتین بسیار بیشتر از افراد عادی بود که انیشتین بزرگتر از افراد عادی بود یا تعداد سلول ارتباط دارد، در

دانشمندان دانشگاه چین شرقی و دانشگاه فلوریدای آمریکا،  نتیجه پژوهش 2013های شناختی او مرتبط باشد. در سال تواند با تواناییمی

کند و های عصبی است که دو نیمکره را به هم متصل میای ) کورپس کالوزوم( که بزرگترین دسته رشتهنشان داد که جسم پینه

های اد عادی بود. اما آیا این تفاوتشود، در انیشتین بسیار بزرگتر از افرمهمترین راهی است که اطالعات دو نیمکره با هم مبادله می

هاست. نبوغ یک مفهوم پیچیده و بسیار تر از این حرفرسد داستان پیچیدهکند؟ به نظر میساختاری تمام رازهای نبوغ را آشکار می

هرا ترکیبی از هوش، تری تقسیم شود تا بتوان آن را بهتر تعریف و مطالعه کرد. ظارسد، باید به مفاهیم سادهذهنی است و به نظر می

 دادن به مفهوم نبوغ دست به دست بدهند. خالقیت و پشتکار و البته شاید کمی شانس باید برای شکل

 در سرتان چه میگذرد؟

کنیم؛ یا می گریه غصه و غم یا از م؛کنیمی هرا تجرب ایندیحس خوش یاننسا رابطه یک در یا م؛بریمی ذتکه از خوردن غذا لی هنگام

کنیم. می مدیریت مغزمان را با دیگر موقعیت زارکنیم و هزاران هیکنیم؛ یا از خودمان دفاع میترسیم و فرار میشویم، ممی مگینخش

همین  یدهزایی شناسی عصب علم. باشیم داشته اش اطالعآینده و رفتار اختار،س ز،مغ بیشتر از و بیشتر تا داریم نیاز که تاس همین یبرا

و  تربیش ا مابتوانیمت دانهرا تعریف کرد« ز مغزای آگاه» یهفته علوم اعصاب پژوهشگران که همین نیاز است دلیل و به ستنیاز و اهمیت ا

 بروز دهیم. یبهتر یاجتماع و تیزیس رفتارهای و مراقبش باشیم که مهم است منظر این مغز از ناخت. ش«مبشناسی را مغزمان» بیشتر

مغز و  محتوای با علم مرکز یک تا ترا بر آن داش ناختیش یهایعلوم و فناور یتوسعه ستاد هک بود" مغز شناخت یایده "همین 

 از و وندهایش آگاه شتوانایی و مغزشان از حال عین در و دکه همگان بتوانند از آن استفاده کنند، لذت ببرن مرکزی. کند تاسیس ناختش

 عالقمندان به شناخت مغز!  برای باشگاه یک. شود ایجاد حوزه این هب عالقمندان یبرا یمهمتر پاتوق نآ
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 بیشتر درس یکه  به نظر م طمطراقی پر نام. دعموم مردم باش یبرا یتواند جای نمی «علم مرکز» که بیاید نظر به اینطور اول نگاه شاید در

 تفادهاس هااز موزه این مراکز کردن جدا برای پیش هاسال که از تسای نام "علم  رکزم" برعکس، اما. دمتخصصان باش یبرا جایگاهی

 پیاپی اهبرند. در موزهمی کار ان بهبازدیدکنندگانش رفتار برای که تساکلیدی  جمالت در علم مراکز و هاموزه بین مهم تفاوت. ودشمی

از  یر مراکز علم درخواست اصلکه د یدر حال"نزنید  به اشیا دست لطفا"شود که می داده تذکر ها ویترین  و اهلیبل روی و ودشمی هگفت

 . بزنید دست ها آن به و بروید کلنجار و اشیا با ابزارها که کنندگان این استدبازدی

 هر با شما که تندهس هاییمکان علم مراکز. یادگرفتن و دندی یبرا نه افکتشارای هستند ب یهایاست که مراکز علم مکان این واقعیت   

توانید دریافت خود را از آن داشته باشید و می سن و یتو هر جنس یو اجتماع غلیعلم و هر مقام و جایگاه شو  یو دانای یز آگاهاسطحی 

 نفر که بگیرد یاد و فرا کش یاتواند نکتهیدر یک مرکز علم مسی ک  هر. شتخودتان خواهید دا یبرا یاختصاص  یآنگاه یک مرکز آموزش

تازه  یچیز کنیدمی مراجعه آن به که هر بار. وندشینم راریتک علم مراکز که ن استهمی برای .دنکرده باش آن را کشف او الزاما کناری

و  یلذت و شگفت ،یزیبای یشود که سوایم یطراح ایگونه به مکز علمر یک و ابزارها، فضاها نگیرید. عالوه بر اییفهمید و یاد میم

 علم مرکز یک داستان. تیا پارک با محوریت علم اس هربازییک ش همچونمراکز علم  یعنی. باشد دارا هان اندازهدر باالتری را تجوگریجس

 و علم و رهن تالقی لپر از دقت در مح یدارد. داستان یموفق داستان دیگر یک مرکز علم ی. اما طراحیادگیری و کشف لذت: است ساده

 شناخت، کامال و مغز علم مرکز  همچون علم، راکزم یوامحت هیابد کیم یر فزونظن ین دقتازمانی  خصوص به. و اقتصاد فرهنگ

 ااز آنان در دنیا وجود ندارد. ام یچندان زیاد هاینمونه و تندمحدود هس یمغز، مراکز علم خیل یدر حوزه باشد. یو تک محور اختصاصی

 دوسینس سیته علم مرکز در مغز علم زمرک" یا" شما ردر س یجهان ز،مغ" عنوان با فیالدلفیا علم مرکز ونمعدود همچ هاینمونه همان

 یها را با دنیاکنند و آنیمخاطب را به خود جذب م زیادی تعداد ساالنه که تندبسیار موفق، جذاب و چشمگیر هس هایینمونه" پاریس

که  علمی مرکز .تشده اس دهیازمانها سدقیقا بر محور همین هدف ایرانسازند. مرکز علم مغز و شناخت می آشنا مغز انگیز گفتش

 "گذرد؟یدر سرتان چه م"این پرسش ساده است:  خگویپاس

 پردیس مغز من 

های آن را لمس کنید و توانید با خیال راحت مغزی شبیه مغز واقعی را در دست بگیرید و چین و شکنجمرکز علم جایی است که می

ترین کتابخانه کشور فاصله ران جایی که تنها چند قدم با عظیمحتی سنگینی و قوام آن را احساس کنید. مرکز علم مغز در باغ کتاب ته

اش کنجکاوی شما را های فیزیکی آن گرفته تا ابعاد شناختیروید و از ویژگیدارد، مکانیست که در آن با مغز خود کلنجار می

 انگیزاند. برمی

مختلــف آن بــر اســاس  یهاروبرو خواهید شد که بخشزرگ بی با مغز شــوید در همــان بدو ورودیوارد پردیس مغز من م یوقت   

مغــز )بــا  یکارکردهــا ای در موردچهــار دقیقــهی شده است. اما این پایان کار نیســت و ســه ســناریو یبنــدکارکــرد تقســیم

ــز عظیم الجثــه حین توضیح مختلــف این مغ یهاشما پخش خواهد شد و همزمان با آن بخش یفرهاد شمسیان( برا یگویندگ

 اســت در راز مغز سفر خواهید کرد و صد البتــه ممکن رمز و پر یبه دنیا این دوازده دقیقــه یکارکردها روشــن خواهد شد. شما در ط

 یگیرید آدمکیکه سرتان را باالتر م یکم !تواند لذت بخش باشدیشدن مگم یباشــد گاهــ هاین جنــگل گم شــوید. به یاد داشــت

بینید. این آدمک عجیب و یزبانش را به سمت شما در آورده است م یاشرمانهبیبسیار بزرگ که به شکل کامال  یعجیب و غریب با دستان

التین به نام  یاز یک واژه ولوسبدن انســان در مغز اســت. هومونک یو حرکت یحســ یاز بازنمای ینام دارد و نمود غریب هومونکولوس

دهد یباشــد. هومونکولوس نشان میمدر مغزمان بدن ما  یو حرکت یحســی است و نوعی نقشهانســان کوچک )آدمک( گرفته شــده 

شــدیم. در واقــع هومونکولوس یم یکردند چه شــکلیم  کنیم رشــدیکه حسشــان م یابــدن ما به انــدازه یکه اگــر اعضــا

کــه پیش  یســوال ماا دهد.یکه درک ما را از بدن خودمان نشان م یـت که درون مغزمان قرار دارد، مینیاتوراز بدن ما اسـ یمینیاتور

نقدر بزرگ تر هستند؟ آها دن در هومونکولوس ناموزون است؟! چرا دستبی عضــاا اینــدازه ا نسبت نقدر آ اســت چــرا این آیدیم

مثال  یناحیه ندارد برای آن ارتباطی با اندازه لزومــا کنــدپــردازش می ا رز بدنمان از قشر مغز ما که حس یک ناحیه ا یمقدار

برعهده  پــردازش حرکــت کل پایمــان راای است که ناحیه کنــد بزرگتر از یشســت دســت مــا را پــردازش م ای که حرکتناحیه

 دارد! 
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شــگفت انگیز درون مغز  یصبع یبینید متوجه استیکرها و اعداد و ارقام و مسیرهایا مو دیوار ر آیید و دریخودتــان م که به تــازه 

. است داشــته یچه شــکل یماهگ 4یا ببینید که مغزتان در سن و  توانید مغز انســان را با ســایر موجودات مقایسه کنیدیشــوید. میم

کشــد. یطول م الد که انگار هر قدم شــما به اندازه چند ســیشــو یمزنید متوجه یبه همین شــکل که در داخل مرکز علم قدم م

مهم این بایستید! چرا که وقایع  بیشــتر اید. پسایســتاده احتمال زیــاد در کنار تاریخچه موزه به به شــما دســت داد یگر چنین حسا

کردند تا آن روز که یدرمان ســردرد ســوراخ م یهــا را براهکــه جمجم یاز زمانــ شماســت. یرو در رو گذشتههــزار ســال  6علم 

دان که یک اقتصاد تشــکیل حافظه را کشــف کردند و تا همین چند ماه پیــش یمولکول یهااریک کندل و همکارانش مکانیســم

 یاندام یــک و نیم کیلوی ورد همیــندر مــ یپاســخ یشمار بیها درگیر ســؤاالت بانســان دریافت کردرفتاری جایزه نوبل را  

دیوار قرار دارد( پر محتواترین  یرا اشغال نکرده )چرا که بر رو یزیاد یاز موزه که صد البته فضا بخش ایــن اند.بوده داخــل سرشــان

 احتماال میخکوب کند.  شــما را ســر جایتان یرمدت بیشــت یبخش موزه اســت و  برا

( یعلم یهــامشــهور برنامه یموزه روشــن باشــند ممکن اســت دیــدن حــرکات ســیاوش صفاریان پــور )مجر یاگر مانیتورها   

از   کند و پنــج ثانیهیم یرا حیــن خوردن ســوپ بــاز ینقش یک بیمار پارکینســون یعصابتان باشــد! او به زیبایای رو یکمــ

باالخره  بریــزد تــا بـه هــم نقدر ممکن است اعصاب شما راآشــود این تصویر ییتور نشان داده  ممان یبر روزندگی  این بیماران دائما 

 یرا به صورت عاد وا فشــار دهیــد تا حالــت غذا خــوردن DBSدنبال دکمه دســتگاه )که به مانیتور متصل اســت( بگردید و آن را 

 یدیگر در آن ســو یمانیتور مأنوس خواهد کرد. ییــک بیمار پارکینســون یبــا زندگمشاهده کنید. همین چند ثانیه شما را بد جور 

ک را به شــما نشــان خواهد داد. ممکن اســت با قرار دادن هدفون و پخش رگســیاوش صفاریان پور اثر مک یموزه باز هم با گویندگ

امــا ماجــرا . واقعیت( در ذهن شما شکل بگیرد یانند چیست)م یفلسف یسواالت یخودتان شک کنید و حت یهاکردن ویدئو به حس

بدنتــان )اینکه آیا متعلق به شــما هســتند یا نه( نیز شک خواهید  یاعضا به یاین مرکــز حتــ شــود و شــما دریهمین جا تمام نم

ی تواند حتیه کنید! مرکــز علــم مغــز مابــزار رابرهند بزنید و حس داشــتن یک دست دیگر را تجرب بــه ریکرد. کافیست ســ

آســیب  یقرار داده شــده اند که با دیدگاه یمختلف ابزارهای یمیزها یایفــا کنــد. بــر رو را برایتــان یآموزشــ قــش یک کالسن

افتد؟ کافیســت یم یچه اتفاقرسانیم یاز مغز آســیب م یبه قســمت یدهند. وقتیمختلف مغز را نشــان م یهــامحــور کارکرد بخش

 یدیگر از ابزارها یمانیتــور عوارض آن آســیب را مشــاهده کنیــد. یکــ یبــر رو و عمال کنیدا ااست ر که در ذهنتان یآســیب

 یبینای مختلــف مســیر یهــاســت. شــما با آســیب رســاندن بــه بخشای جالــب در این مرکز ابزار مرتبط با آســیب بینای

 ی(  شــبیه ســازیعصب یهامیان ســلول ســیناپس )محــل ارتباط شــود را ببنید.یکه در میدان دید ایجاد م یتوانید تغییراتیم

 علــم زاز مرکــ بخــش ایــن در .پــردازدیدهنده مغز متشــکیل یهــاعملکــرد واحد یبررســ ای از موزه بهشــده در گوشــه

 شده است. یسازشبیه یمغز به زیبای یهاسلول ارتبــاط

مغز است. در هر گوشــه از این مرکز  یشــناخت یســازد توجه به کارکردهایکه مرکز علم مغز ایران را متمایز م یدیگر یاما ویژگ    

این  یابزارها جملهچالش بکشــد. از  از حافظــه گرفتــه تا توجهتان را به شــما یشــناخت یهــایقرار داده شــده تا توانای یابزار

اشــاره کــرد.  مرتبط با حافظــه و تمرکــز یهایو باز یذهن یتوان به ابزار فوتبال دســتیم یشــناخت یعملکردها یارتقا یمرکز برا

ســال گذشــته به تصویر وقایع مهم این علم در هفتاد  که  یتوان در تایمالین موزه یافت جاییرا م یعلوم شــناخت یرد پا یحتــ

اســت. شــما با چند کلیــک  ین موزهای به کار رفتــه در طراحــ یهااز خالقیت دیگــر ییکــ یآآرام ســاز شبیه کشیده شده است. 

آی ارامصاویــر از ایــن مرکــز ت دیگر یمشاهده کنید. در بخشآی ارمتصویربرداری اتوانیــد مقاطع مختلــف مغز را در  یســاده م

 یابزارها با ز مغز پرداخته اســت و تعامــل مخاطبــان آنای متنوع یهابه جنبه مختلف به تصویر کشیده شده است. مرکــز علــم مغز

 فرد توصیف کرد.  بهتوان این مرکز را منحصر یمهیا شــده اســت و از این نظر م یموجود در آن به راحت

 یدر ســالیان اخیر بوده اســت که با هدف آشــنای یشــناخت یهایموفق ستاد توسعه علوم و فناور یهاز پروژها یمرکز علم مغز یک   

این مجموعه به  یطراح موزه، طرح مفهوم یتأسیس شــد. هرچند به گفته دکتر پژمان نوروز شــناخت  عموم مردم با علم مغز و

 یهاکننده این اســت که قابلیتنکتــه امیدوار احال حاضر به مرحله اجرا رســیده. امــ بوده اســت که در یتــر از چیزمراتــب مفصل

موجود ارتقا داد.  یو چه ابزارها یتوان آن را چه از لحاظ محتواییاست که م یپردیــس مغز من به شکل یافزار و نــرم یافــزار ســخت
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که در ذهنمان ایجاد خواهد کرد  یبه سواالت اما پاســخ نکشــد به درازا نیز ــاعتبازدید از پردیس مغز من اگرچه شــاید بیش از چند س

 تــر و چــه بســا یک عمــر به طول بیانجامد. یبه مراتــب طوالن یممکن است زمان

 منابع:

 .16،ص1 فصلنامه مغز و شناخت. شماره(.تاریخچه برگزاری هفته آگاهی از مغز در جهان. 1396فاطمه.)موسوی بصیرت، 

 .18،ص 2(. دانش مغز برای جامعه. فصلنامه مغز و شناخت. شماره 1396خواه، مهدی.)باس

 .28، ص 3های علوم اعصاب. شماره تازهدهد. مجله هایی که دنیا را تغییر می(. مغز1396پناهی، رضا.)

 .21،ص  4گذرد. مجله فصلنامه مغز و شناخت. شماره(. در سرتان چه می1396نوروزی، پژمان.)

 .8، ص 8(.پردیس مغز من. فصلنامه مغز و شناخت. شماره1397سور، بهنام.)
 

 به مناسبت روز جهاني کودکان -٧-2
 دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه بیرجند -ساجده صحرا نورد  

 
ها به رسمیت شناخته شده است. روز نامگذاری شده است و برای تجلیل از آن "روز جهانی کودکان" از طرف سازمان ملل متحد نوامبر 20

توسط دکتر شریف چارلز لئونارد، کشیش کلیسا در چلسی، ماساچوست آغاز شد: لئونارد یک  1857کودک در دومین یکشنبه ژوئن سال 

د و سپس به نام نام گذاشت، هرچند بعداً آن را یکشنبه گل نامی "گل رز"سرویس ویژه برای فرزندان برگزار کرد. لئونارد این روز را روز 

 روز کودکان نامگذاری شد. 

فاکتور سنی در نظر گرفته می شود. در حال حاضر وقتی ، از نظر حقوقی در اکثر کشورهای جهان هرگاه صحبت از کودک می شود

ن و سیاست های به عنوان کودک یاد می شود. این نوع طبقه بندی به دلیل قوانی اوسالگی کامل نرسیده است از  18انسانی هنوز به سن 

 . کشور برای آن فرد برای برخورداری از یک سری حقوق خاص در نظر گرفته شده است
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در دوران  به زبان ساده تر .کودک از لحاظ روانشناسی یعنی فردی که هنوز هوش هیجانی کافی برای زندگی را به دست نیاورده است

که هوش و تفکر شما را برای آینده شکل می دهد. هر چقدر  می شودسب کودکی یک سری مهارت های رفتاری، اخالقی و اجتماعی ک

 تواناییهای هژان پیاژه به مطالع .این مهارت ها بیشتر و سریعتر یادگیری شوند شخص مورد نظر زودتر از دوران کودکی خارج می شود

 رفتارهای و رشد ها حد زیادی، مشاهدت عالقه این علت .بود مندعالقه محیط، با آنان تعامالت و کنند،می رشد طبیعی طوربه که کودکان،

 تا گذاردنمی دست روی دست و است فعال ایکننده شرکت کودک خود رشد، فرایند در که بود باور این بر پیاژه. بود خودش فرزندان

و آزمایش درباره  تحقیق به که نستدامی کنجکاو دانشمندانی را کودکان او. بکنند را خودشان کار خارجی، هایمحرک یا بیولوژیک رشد

 نتیجه. شد خواهد چه دهم، هل میز هافتاد. مثالً  اگر بشقابم را به سمت لب خواهد اتفاقی چه ببینند تا زنندمی دست محیط درون اشیای

 اجتماعی رویدادهای و اشیا که این درباره مدلی یا نظریه از است عبارت طرحواره. رودمی کار به هاطرحواره ساختن برای ها،آزمایش این

کند تا آن را جذب نماید. کند، تالش میهه پیدا میمواج تازه شیء یا رویداد با که کودکی همچنین. کنندمی عمل چگونه فیزیکی و

 موجود وارهطرح در تازه. به باور پیاژه اگر تجربه استهای از پیش موجود جذب به معنی درک اشیا و رویدادهای تازه، بر اساس طرحواره

دگرگون کردن طرحواره برای آنکه اطالعات تازه  یعنی انطباق. کرد خواهد انطباق به اقدام خوب، دانشمندان همه مانند کودک نشود، جا

  یابد.در آن جا شوند. به این ترتیب جهان بینی کودک گسترش می

هیجانی از دوران کودکی خارج شود. یادگیری این مهارت  ساله ممکن است با یادگیری این فاکتورهای هوش 10برای مثال  یک انسان 

ها است که فاکتور اصلی تفکیک خیلی از انسان ها در سنین باالتر می شود برای مثال در جوامعی که امکانات آموزشی و فرهنگی بسیار 

می کند اما در کشورهایی که از نظر خوبی دارند و کودکان از رفاه خوبی برخوردار هستند، کودکی در سن پایینتری رنگ خود را عوض 

هیجانی دست  سال همچنان به رشد مناسب 30رفاه در وضعیت بدی قرار دارند طبیعی است که حتی ممکن است انسانی با سن باالی 

کودکی  بینی، بینش و فکر است که انسان را از لحاظ روانشناسی از پیدا نکرده باشد و همچنان کودک محسوب شود. در واقع رشد جهان

سال تمام نداشته باشند نمی توانند در انتخابات شرکت کنند یا ارثیه خانوادگی را  18خارج می کند. در بسیاری از کشورها افرادی که 

 9سالگی و دختر در سن  15دریافت کنند و ... البته اگر بحث فقه و دین را نیز در این مقوله مطرح کنیم از لحاظ فقه پسر در سن 

کودکی خارج می شوند و به سن بلوغ می رسند. از این طبقه بندی سنی به عنوان سن قانونی در بسیار از کشورها نام برده می سالگی از 

 .شود

در حال رشد بوده و در خیابان کار  یدرصد از آنها در کشورها 90میلیون کودک کار وجود دارد که بیش از سه چهارم تا  250در جهان 

میلیون کودک کار،  250نفر از  میلیون 120طبق آمار سازمان جهانی کار   د.آور خانه هستنکنند و نانزندگی می کنند، اما در خانهمی

کنند که اغلب آنها پسر میلیون کودک دیگر به صورت پاره وقت کار می 130وقت هستند و وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام

میلیون  49,3، اقیانوسیهمیلیون کودک در منطقه آسیا و  122,3د این سازمان از این تعداد های جدیهستند. همچنین براساس تخمین

کنند. به این ترتیب، بیشترین کودکان کار در آسیا زندگی میلیون کودک در آمریکای التین و کارائیب زندگی می 5,7نفر در آفریقا و 

ظهور پدیده   .دمیتواند آسیب های جدی به کودکان وارد کنکه  زایش استتعداد بچه های کار در همه جای دنیا در حال اف .کنندمی

کودکان خیابانی در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه مثل  ایران بخشی از معضالت و مشکالت جدی را 

ایی میکنند یا چیزی میفروشند. از مشکالت ساله ای اند که در مکان های عمومی گد 18کودکان زیر  خیابانیچه های تشکیل میدهد.  ب

اشاره کرد از جمله اینکه چون بچه های کار بیشتر وقت خود را در می توان به موارد زیادی  ی کودکان کار و کودکان خیابانیرو در رو

محرومیت از  انگل، غذیه،سو ت خیابان میگذرانند بیشتر آسیب پذیرند، وسوسه دزدی، اعتیاد، مشکالت سالمتی اعم از اضطراب فراگیر،

سبب میشود در یک مرحله رشدی که  های روانی دریافت میکنند  محرکعالوه بر این بسیاری از بچه های کار در آنها رایج است. خواب 

 با بچه های همسن و سال خود قرار نگیرند. 

 نیو بسا الزم است والد ردیگیکودک انجام م نیو اغلب توسط والد ردیگیرا در برم یعیاست که حوزه وس یاقدام کودکانمحافظت از 

 حفاظت از کودکان خود داشته باشند  و آگاه باشند که ابعاد مختلف خلق و خو و رفتار آنها با کودکانشان، نهیرا در زم یمطالعات کاف

 . دهدیخود قرار م ریاو را مورد تاث تیشخص یجنبه ها نطوریو روان کودک و هم درک
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رزوهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جامعه به کودکان و نوجوانان که سرمایه های بالقوه اند برمی گردد. امید و آمال ها و آ

ساالنه هزینه های انسانی و مادی فراوانی صرف تعلیم و تربیت آنها می گردد. اگر آنها در وضعیتی قرار گیرند که از سالمت جسمی و 

تعلیم و تربیت بهره کافی ببرند، تبدیل به بزرگساالنی سالم، متعهد، و متخصص شده و تمامی جامعه از روانی برخوردار باشند، و از فرایند 

 وجود آنها بهره مند می شود. 
 

 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 

 

 ایران درمانيروان علمي انجمن یسالیانه همایش سومین -1-8

 همایش:  محورهای

 تشخصی رشد یرس در اعتماد 

 فردیهای بیناعتماد در رابطه 

 ها و خانوادهاعتماد در زوج 

 نسلیاعتماد بین 

 ی درمانیاعتماد در رابطه 

 ایاعتماد و اخالق حرفه 

 درمانیهای رواناندیشی در نظریهاعتماد و جزمی 

 اعتماد در عصر اینترنت 

 اعتماد اجتماعی 

 اعتماد و نظام سالمت 

 ندیاعتماد در زندگی شهرو 

 های اجتماعیاعتماد و آسیب 

 های فرهنگیاعتماد و ریشه 

 هاها و فرهنگاعتماد بین ملت 

 اعتماد و علوم اعصاب 

 congress/-net.ir/annual-https://www.ipaآدرس سایت: 

 ، تهران1398اسفندماه  9تا  7 زمان و محل برگزاری همایش:

 

 

 

 

 

 ایراني شناختيرواناخبار همایش های  -8

 

 

 

 

 

https://www.ipa-net.ir/annual-congress/
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 اولین کنگره ملي مشاوره توانبخشي ایران -2-8

 
 

      محورهای کنگره:

 نظریه ها، مکاتب و رویکرد ها در مشاوره توانبخشی -

 ابزار و سنجش ارزیابی در مشاوره توانبخشی -

مهارت ها، نگرش ها و الزام های حرفه ای مشاورتوانبخش) صالحیت های حرفه ای مشاور  -

 نبخشی(ان توا

 آسیب های نو پدید در حیطه مشاوره توانبخشی -

 مشاوره توانبخشی در بیماریهای مزمن جسمی و غیرقابل عالج -

 مشاوره توانبخشی در معلولیتهای جسمی -

 مشاوره توانبخشی در اختالالت روانشناختی ناتوانکننده -

 مشاوره توانبخشی در آسیبهای اجتماعی -

 ادث و بالیای طبیعی و انسانیمشاوره توانبخشی در حو -

 مشاوره توانبخشی و سالمندی -

 مشاوره توانبخشی، اعتیاد و سوء مصرف موارد -

 مشاوره توانبخشی، نقص و نارسائی در ساختار و کارکرد خانواده -

 مشاوره توانبخشی و مراقبین حرفه ای ) مراقبت از مراقبت کنندگان(
 

 30/10/1398 آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله:

  crci.uswr.ac.ir :آدرس سایت

 crci@uswr.ac.ir آدرس ایمیل کنگره برای ارسال مقاله:

توانبخشی ، دانشگاه علوم بهزیستی و1399اردیبهشت  5-3 زمان و محل برگزاری کنگره:  
 

 3-8- همایش ملي خدمات روان شناختي ویژه ورزشکاران حرفه ای
 

 :تخصصي هایپنل  

 و ها،برتری ها،پذیریآسیب ها،حساسیت) ورزشکاران شناختیروان هایویژگی 

 (.ورزشی شناسیروان منظر از ایحرفه ورزشکاران هایخصلت

 کوتاه مداخله رویداد، انزم در مشاوره سودمندی) رویداد در مداخله اثربخشی 

 به ورزشکاران و مربیان دیدگاه ،(مجازی مداخله) دور راه از مداخله مدت،

 ...(. و رویداد حین در مداخله اثربخشی

 شبکه و ها رسانه اجتماعی، روابط استراحت، و تمرین) ای حرفه زندگی سبک 

 ...(. و دوستان، و خانواده اجتماعی، های
  http://www.olympic.ir/fa/home/seminarpsychologist :سایت  آدرس

 

 

http://crci.uswr.ac.ir/
mailto:crci@uswr.ac.ir
http://www.olympic.ir/fa/home/seminarpsychologist
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 هارمین همایش ملي نقش و جایگاه مادرچ -4-8



 محورهای کنگره:

 یسالمت هایچالش و مادرانگی 

 فرزندپروری و فرزندآوری 

 اشتغال و مادرانگی 

 ایران حقوقی نظام و گذاری سیاست بستر در مادرانگی 

 ایرانی فرهنگ و هنر ادب، در مادرانگی 

 آوریفن و اطالعات عصر در مادرانگی 



   1398اسفند  11و  10 :همایش برگزاری تاریخ

 98آذر  :مقاالت ارسال مهلت آخرین

  98بهمن  :همایش در نام ثبت مهلت آخرین

 /http://www.4ncmi.ir/faآدرس سایت: 
 

 نخستین کنگره ملي دانشجویي علوم شناختي -5-8

  
 کنگره های محور

 شناختی روانشناسی 

 شناختی اعصاب علوم 

 شناختی سازی مدل و مصنوعی هوش 

 شناختی توانبخشی 

 شناختی اقتصاد 

 شناختی ی فلسفه 

 تربیت مغز ذهن 

 مغز برداری نقشه 

 آناتومی نورو 

 شناختی سیشنا زبان 

 1399 خرداد 7تاریخ برگزاری: 

 انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه گیالن: برگزار کننده

 شهر رشت - استان گیالن :محل برگزاری

 1399فروردین  31پذیرش مقاله: 

 1399اردیبهشت  20نتیجه داوری مقاالت: 

 

 

 

 

http://www.4ncmi.ir/fa/
https://www.symposia.ir/ListMonth/1399/3
https://www.symposia.ir/ListMonth/1399/3
https://www.symposia.ir/ListYear/1399
https://www.symposia.ir/ListYear/1399
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%85%D8%BA%D8%B2+%D9%88+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%DA%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%85%D8%BA%D8%B2+%D9%88+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%DA%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86
https://www.symposia.ir/ListProvince/25/1
https://www.symposia.ir/ListCity/339/1
https://www.symposia.ir/ListCity/339/1
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 پنجمین همایش ملي و دومین همایش بین المللي آتش نشاني و ایمني شهری -8-٦

       :همایش محورهای

  صنعتی و بحران های طبیعی، شهری

 روشهای مدرن تحلیل و بررسی بحران

 دگی برای پاسخ سریعآما

 تاب آوری شهری

 مشکالت اجتماعی و اقتصادی

 مشکالت روانی و سالمت

      فاکتورهای انسانی

 تحلیل ریسک خطرات چندگانه

 درس آموخته ها

 روشهای مدرن بازپروری پس از بحران

 سیستم های یکپارچه مدیریت بحران

 مطالعات موردی                                                     

 www.nfus.ir :آدرس سایت
 

 

 بازگشت به صفحه اول
 

 

 

 

 
 

 23rd World Congress on Psychology and Behavioral Science 

December 11-12, 2020 
Barcelona, Spain 

The 23rd World Congress on Psychology and Behavioral Science 2020 covers topics such as: 

 Origin of Psychology 

 Psychology 

 Perspectives of Psychology 

 Importance of Psychology 

 Psychological Disorders 

 Personality and Social Psychology 

 Careers in Psychology 

 Treatments and Recovery 

 Behavioral Science 

 Behaviorism and Theories Involved 

 Causes of Behaviour 

 Factors Influencing Human Behaviour 

 Children Psychology 

 The Psychology of Brain and Behaviour 

 Abnormal Behaviour 

 بین المللي شناختيروانهمایش های  -9

 

 

 

 

 

http://www.nfus.ir/
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 Food- A Trigger for Human Behaviour 

 Behaviour and Mortality 

 24th World Congress of the International Association for Child and Adolescent 

Psychiatry and Applied Professions- July 20-23, 2020 in Singapore 

ACAPAP is an international association of associations dedicated to improving the lives and minds 

of children and youths all over the world.  With a history of over 80 years and the efforts of 

thousands of child and adolescent mental health professionals.  

This is the first time that the IACAPAP will be held in Southeast Asia, and we hope to ensure as 

much representation from each Asian country as possible, while also ensuring representation from the 

global community. In line with the lifespan view in psychiatry, we wish to emphasize the importance 

of early assessment and intervention with our congress theme ‘Starting from the Beginning – Laying 

the Foundation for Life Long Mental Health’. Children spend the most time at home and in school, 

and families are supported within their own community.  

As such our conference aims to bring together professionals and individuals from all sectors 

(including mental health, education, social…etc.) so that we can share and learn from one another, in 

addition to networking. 

Please refer to our congress website which we will start to update along the way as the scientific 

programme slowly shapes up. We welcome those who are interested to organize symposiums or 

make oral/poster presentations to make their application through our website (www.iacapap2020.org) 
 

 

  بازگشت به صفحه اول

 

 
 

 

 

 

 

 

 دمانس -1-10

 

  مریم زارع/ نرگس غالمی بشرویه/ سعید ایمانی :تألیف

 با نظارت دکتر بهروز بیرشک

 1393 وند،ین: تهران :نشر مشخصات

 صفحه 84 ی:ظاهر مشخصات

 

 

 معرفي کتاب:

با پیشرفت روزافزون علم و افزایش امید به زندگی، تعداد افراد سالمند نیز در جوامع امروزی 

تواند با مشکالت جسمانی، روانشناختی و عصب ایش یافته. سالمندی سنی است که میافز

های اخیر با توجه به ایجاد شناختی نیز همراه باشد، بنابراین توجه به سالمند و سالمندی در سال

های تحصلی تخصصی در مقاطع عالی افزایش یافته است. از مهمترین ها و رشتهنشریه

تواند ضمن ایجاد مشکالت برای خود فرد بیمار باری بر دوش خانواده و جامعه نیز محسوب شود دمانس و مهمترین هایی که میبیماری

زیرشاخه آن آلزایمر است. این کتابچه بر ان بوده تا ضمن فراهم آوردن اطالعات مفید و کاربردی در باره این بیماری، اطالعاتی در مورد 

ارویی نیز به دست دهد. البته باید توجه داشت ذکر اطالعات دارویی به منزله توصیه به استفاده نیست. های دارویی و غیر دانواع درمان

 جدید هایتابکمعرفي -10

 

 

 

 

 

http://www.iacapap2020.org/
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های درمانی مطرح شده در این کتاب و به دلیل احتمال تداخل فرد مبتال به آلزایمر و مراقبان او قبل از استفاده از هر یک از توصیه

 .بایست با پزشک مشورت نمایندهای غذایی، حتماً میفاده از مکملهای دارویی و استویژه در درماندارویی به

 

 تکنیک توجه آگاهي برای کودکان و نوجوانان به شدت آسیب دیده 2-10

 

 دکتر دی. آمیکو :تألیف

 حبیب امانی/ غالمرضا خادمی مترجمان:

 1398وند، ین: تهران :نشر مشخصات

 صفحه 273 ی:ظاهر مشخصات

 

 معرفي کتاب:

دیده، در بیان احساسات خود مشکالتی دارند. اولین گام در و نوجوانان به شدت آسیب کودکان

آید ایجاد احساس امنیت و صحبت کردن در شمار میرابطه درمانی که دشوارترین گام هم به

دهند های این کتاب به کودک و نوجوان این اجازه را میمورد ضربه روانی )تروما( است. تکنیک

 کنند.د را بیان کرده و کسب اطالعات را نیز برای درمانگر ممکن میکه احساس خو

 

 

 ی(اجبار -ینوجوانان مبتالء به اختالل وسواس یبرا یکتاب) از وسواس یيرها -3-10
 

 مورهتیموتی ای. سیسه مولف:

 دکتر مجتبی دلیر مترجم:

 انتشارات ارجمند ناشر:

 1398 سال نشر:

 

 :کتاب معرفي

دچار  یاجبار -یبه اختالل وسواس یبزرگسال لیاوا ایو  ،ینوجوان ،یدر کودکافراد ممکن است 

 کسانی باًیتقر شودیکه فرد به آن مبتالء م سنی از نظراختالل صرف نیا یشوند. چارچوب اصل

در درمان بوجود  هاییهر فرد، تفاوت ۀژیو یِرونیو ب یدرون طیعوامل و شرا ةاست، اما بواسط

 نیوالد ژهویخانواده و به یاعضا تیمشارکت و حما ی، در درمان کودکان وسواسمثال ی. برادآییم

 .ندیاز پس درمان برآ ییبه تنها توانندیتحت درمان اغلب م یِکه بزرگساالن وسواس یضرورت تام دارد، در حال

به موضوع وسواس در نوجوانان  یتاباست اما کمتر ک دهینوشته شده و به چاپ رس یبزرگساالن و کودکان وسواس یبرا یادیز هایکتاب

ممکن است نوجوان از حضور در  ن،یاست. بنابرا انیطوفان و طغ ۀدور یمعتقدند که نوجوان شگامپی شناساناز روان یپرداخته است. برخ

کتابِ کارِ  کیکند!  فیتکل نییاو تع یبرا یگریفرد د خواهدیمستقل است و نم تیکسب هو یدرمان امتناع کند؛ چراکه در پ ةجلس

حضور در جلسات  یدرمان را انتخاب کند، تا برا کردنِنیشروع، تمر یرا به نوجوان بدهد که برا اریو اخت یآزاد نیا تواندیخوب م ارِیخود

تا  انندتویم یکتاب نیبا استفاده از چن ن،ینداشته باشند. بنابرا یممکن است افراد به درمانگر وسواس دسترس ی. از طرفوددرمان آماده ش

 .به بهبود خود کمک کنند یحد
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نموده است.  لینوجوان مبتالء تسه یو قابل اجراء، مراحل درمان وسواس را برا یقو نیاز وسواس با طرح چهل تمر ییکتاب رها ۀسندینو

 ۀدربار یمختصر حیتوض "دیبدان"شده است. در بخش  لیتشک "دیکن بندیجمع"، و "دیانجام ده"، "دیبدان"از سه بخش ثابتِ  نیتمرهر 

است. در بخش  افتهیاختصاص  یتوسط نوجوان وسواس نیبه انجام تمر "دیانجام ده"مطرح شده است. بخش  ینیبال یو مثال نیتمر

عنوان  ندهیآ یبرا ییشده، و رهنمودها یبررس یو اشکاالت احتمال نیتسلط بر تمر زانیم هاییبا طرح پرسش "دیکن بندیجمع"

 .شودیم

 مئنم که نگران نخواهم شدمط -4-10
 

 مورهتیموتی ای. سیسه مولف:

 حیمده ابوترابی زارچی، دکتر مجتبی دلیر مترجم:

 انتشارات ارجمند ناشر:

 1398 سال نشر:

 

 :کتاب معرفي

رفتاری است که  -تمرین شناختی 35یک کتابِ کار با  "مطمئنم که نگران نخواهم شد"کتاب 

ها دهد. انجام برخی از این تمرینجهت غلبه بر اضطراب یاری می گام دربهصورت گامکودک را به

ها را دنبال شود. ممکن است چند هفته طول بکشد بنابراین الزم است که با صبر و حوصله تمرین

در صورتی که به درمان دارویی نیاز باشد بهترین نتایج نصیب کسانی خواهد شد که عالوه بر آن از 

کند استفاده از این درمانی شرکت میمند شوند. زمانی که کودک در جلسات مشاوره و رواندرمانگران نیز بهرهوانشناسان و رخدمات روان

های این درمانی فراهم نباشد انجام جدّی تمرینوجود خواهد آورد اما زمانی که امکان استفاده از روانکتاب کار بهترین نتایج درمانی را به

 واند برای کودک مفید باشد و رنج این اختالل را تا حد زیادی کاهش دهد.تتنهایی هم میکتاب به

طور شود و برای کودک بهطور مختصر در مورد تمرین توضیح داده میهر تمرین کتاب از چند بخش تشکیل شده است. در بخش اول به

شود و از کودک خواسته اصلی تمرین بیان می شود که در این تمرین قرار است چه اتفاقی بیفتد. در بخش دوم هدفخالصه گفته می

شود. بخش دوم شود که بر اساس دستورالعمل خاص آن تمرین، تکالیفی را انجام بدهد. تا اینجا کودک مشغول انجام آن تمرین میمی

ها ین است که تمرینترین اصول استفادۀ صحیح از کتاب حاضر اها ممکن است از یک روز تا چند هفته طول بکشد. یکی از مهمتمرین

را داریم. در این قسمت  "یادداشت کن"ها بخش دست آید. در آخرین بخش تمرینباید بدون عجله انجام شوند تا نتایج درمانی مطلوب به

خش دهد. با تکمیل کردن این بپس از اینکه دو بخش قبلی تمرین کامالً انجام شد، کودک به تعدادی سؤال در مورد آن تمرین پاسخ می

شود. این آگاهی و بینش نقش مهمی در پایداری های اساسی در مورد ماهیت اختالل خود و درمان آن میکودک متوجه برخی از واقعیت

 ها باید با دقت و حوصلة کافی انجام شود.شود که هر سه بخش تمریننتایج درمانی دارد. بنابراین تأکید می
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 شدانشنامه روانشناسي ورز -5-10
 

 دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی و همکاران مولف:

 انتشارات دانشگاه امام حسین ناشر:

 1398 سال نشر:
 

 :کتاب معرفي

این دانشنامه با درخواست اساتید دانشگاهی و دانشجویان این حوزه به دلیل نبودن منبع 

 .ف شده استموثقی در حوزه روانشناسی ورزش در کشورمان، طی دو سال کار بی وقفه تالی

کند؛ دانشنامه روانشناسی ورزش نیز دانشنامه کلیه معارف یک حیطه علمی را توصیف می 

 .پردازدها و مفاهیم خاص آن میکتابی است که به تعریف و توصیف کلیدواژه

مند هستند متخصصین علوم ورزشی و روانشناسانی که به مفاهیم روانشناسی ورزشی عالقه

توانند به مفاهیم شاخص در این حوزه دست پیدا کنند. تاب میبا استفاده از این ک

های روانشناسی معتبر ورزشی طرفداران بسیاری دارد اما تاکنون منبع محکمی که کلیه واژه

 .روانشناسی ورزشی را تعریف کرده باشد، منتشر نشده بود

ای که صرفاً نامهتفاده شود. درواقع این دانشنامه واژهشناسی ورزشی سعی شده است که از منابع خارجی موثق اسدر دانشنامه روان

 .شده باشد، نیست؛ بدین معنا که بر حسب نیاز از ترجمه و تعریف در تدوین آن استفاده شده استترجمه

توانند با ه میشناسی ورزشی را انتشارات دانشگاه امام حسین به چاپ رسانده است و دانشجویان و عالقه مندان به این حوزدانشنامه روان

 .شناسی ورزش و تمرین مرتفع سازندمطالعه این کتاب نیازهای مفهومی خود را در علم روان
 

 مداخالت رفتاری در رفتار درماني شناختي -10-٦
 

 ریچارد، فارمر و اکسناندر چاپمن مؤلفان:

 دکتر سجاد بشرپور، دکتر نسترن عطارد و فریما عنبری مترجمان:

 تهران ،دارجمن انتشارات:

 :کتاب معرفي

کتاب مداخالت رفتاری در رفتاردرمانی شناختی که توسط انجمن روان شناسی آمریکا در 

هایی است که مداخالت رفتاری مورد منتشر شده است، یکی از معدود کتاب 2016سال 

را به طور مفصل مورد بحث قرار داده است. عالوه براین در این کتاب  CBTاستفاده در 

بندی موردی رفتاری به طور مفصل توضیح داده شده انجام ارزیابی رفتاری و فرمول چگونگی

است. در تمامی فصول به همراه توضیحات مربوط به هر مداخله و مبانی نظری مربوط به آن، 

یک نمونه موردی نیز در انتهای فصل آورده شده و نحوه کاربرد آن مداخله در عمل را نشان 

بندی موردی کلیات، ساختار جلسات سنجش اولیه و فرمول 3تا  1فصول داده است. در 

وسیلة تغییر محیط، مداخالت رفتاری مهم از جمله تغییر رفتار به 10تا  4ریزی درمان توضیح داده شده است. از فصول رفتاری و طرح

سازی رفتاری، مداخالت فردی، فعالتقای کارایی بینها، ارتغییر رفتار با ایجاد مهارتهای کارکردی تفکر ناسازگارانه،  جنبهمداخله در 

های درمانی و پایان دادن به مبتنی بر مواجهه، ارتقای تنظیم هیجان ذکر شده و در نهایت در دو فصل آخر نیز نحوه مدیریت چالش

 بعدی توضیح داده شده است. هایدرمان و مراقبت
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  رفتاری - شناختي مداخالت: عمر پایان زندگي در ارتقاء کیفیت -10-٧

 دکتر جیسون ساترفیلد؛ ویراستار ارشد: دکتر دیوید بارلو نویسنده:

 ابراهیم اکبری، دکتر زینب عظیمی و احمد امیری پیجاکالیی مترجمان:

 دکتر حمید پورشریفی ویراستار:

 1398ارجمند /  ناشر:

 :کتاب معرفي

دهند. متخصصان گ با مرگ قرار میها را در وضعیت جنبیماری های مزمن پزشکی، گاهی انسان

شود که مرگ به شان بر این امر متمرکز میبسا خود بیماران تمام تالشو اطرافیان بیمار و ای

گیرد. چنین تمرکزی باعث تعویق بیفتد و افزایش کمیت زندگی و طول عمر محور اصلی قرار می

با مرگ و پایان زندگی برخوردی ای بسا اند شود بیمارانی که به ویژه در پایان عمر قرار گرفتهمی

شود که برای واپسین لحظات زندگی خود آمادگی و تلخ داشته باشند و همچنین موجب می

 برنامه ریزی خاصی نداشته باشند. چنین نگاهی در یک سخن، فدا کردن کیفیت زندگی با هدف تامین کمیت زندگی است. 

توان کیفیت زندگی بیماران را در پایان عمر بهبود بخشید. ممکن است ست که چگونه میکتاب حاضر با این هدف به نگارش در آمده ا

توان به کیفیت زندگی های مزمن آشنایی دارند کمی عجیب به نظر برسد. مگر میهای بیماریچنین هدفی، برای افرادی که با چالش

ترین امور روزانه و مراقبت برایش سخت است و گاهی انجام سادهفردی پرداخت که بسیاری از توانمندهای جسمانی خود را از دست داده 

خستگی ، خواب تمشکال، تنگی نفس، درد مزمنهای جسمانی نظیر توان کیفیت زندگی فردی را افزایش داد که از نشانهاست؟ مگر می

 تهوع، حالت) دارو یا درمانی جانبعوارض و  حرکات بدناختالل حرکتی یا کاهش هماهنگی ، کاهش وزن، نداشتن اشتها، یا ضعف

 برخوردار است؟ وقتی کتاب را بخوانید با اطمینان زیاد به این سئوال پاسخ مثبت خواهید داد.  (غیره و یبوست، ی،آلودگخواب

رفتاری  –تی برند مداخالت شناخهای بیماران مزمن که در پایان عمر به سر میها و نگرانیدر این کتاب، برای پرداختن به مسائل، دغدغه

های این بیماران از طرفی و مداخالت روانشناختی از طرف دیگر آشنایی دارند ممکن محور قرار گرفته است. برای افرادی که با چالش

ها، ممکن است بهره است چنین تاکیدی نامانوس باشد. از نظر برخی از متخصصان، به دلیل اشتغال خاطر این بیماران با مرگ و ناتوانی

های خاص خود را دارند از رویکردهای وجودی و معنادرمانی به عنوان گزینه اصلی مدنظر باشد. البته که این رویکردها سودمندی گیری

 رفتاری را محور قرار داده اند؟  -ولی با چه منطقی نویسندگان کتاب مداخالت شناختی

با دقت و ظرافت باال، و به صورت علمی و مبتنی بر شواهد، « رفتاری - شناختی مداخالت: عمر پایان زندگی در ارتقاء کیفیت»کتاب 

رفتاری، کیفیت زندگی بیماران مزمن را به ویژه در پایان عمر افزایش داد و به آنها –توان با مداخالت شناختی نشان داده است که می

ند. اگرچه این کتاب، با نگاه توانمندسازی یاری کرد که با وجود مشکالت جسمانی که با آن مواجه هستند به نحو کارآمدی زندگی کن

متخصصان در کمک به بیماران تدوین شده است، در عین حال به صورت ضمنی منجر به تغییر نگاه به مساله مرگ و نوع برخورد با آن 

 رفتاری به ندرت به آن پرداخته شده است.  –شود؛ امری که در متون تخصصی شناختی می

شود که چگونه بیماران را طی یازده جلسه، در چهار حوزه مند، به متخصصان راهنمایی میم به گام و نظامدر این کتاب به صورت گا

های آن مبحث، به تفصیل و با های اجتماعی و کیفیت زندگی یاری دهند. در هر فصل آیتماسترس و مقابله، مدیریت خلق، حمایت

شود؛ امری که جای خالی خصص توسط یک سوپرواریز، گام به گام هدایت میای نوشته شده است که گویا متنگارشی روان به گونه

های کند. یکی دیگر از ویژگیآموختگان روانشناسی در کشورمان وجود دارد با ظرافت پر مینظارت بالینی را که برای بسیاری از دانش

شود سپس به این سئواالت پاسخ داده نجویان مطرح میمنحصر بفرد فصول کتاب، این است که در پایان هر جلسه سئواالت پرتکرار درما

رفتاری به منظور ارتقای کیفیت زندگی بیماران مزمن جسمی نوشته  –شود.  اگرچه این کتاب با هدف کاربست مداخالت شناختی می

های مختلف آن برای بخش شده است که در پایان عمر خویش هستند، با این جود، نحوه نگارش آن به صورتی است که امکان استفاده از

دیگر بیماران جسمی مزمن نیز وجود دارد. بر این اساس خواندن این کتاب به روانشناسان سالمت، روانشناسان بالینی و همه متخصصان 
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را سپری کنند به ویژه در مورد بیمارانی که ایام واپسین عمر خود شود که با بیماران مزمن پزشکی کار میهای سالمت توصیه میحرفه

 کنند.می
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 
 

 

   

 

 «نشریه  بین المللي»فصلنامه شماره دو  ششمینبیست و  -1-11

شناسي مقاله های شماره دو فصلنامه نشریه بین المللي روان ششمیندر بیست و  

 زیر به چاپ رسیده است:

 Predicting Fatigue among University Students via Subtypes of Perfectionism 

 Prediction of Marriage Expectation Models from Differentiation with the 

Mediator Variable of Marriage Attitudes among the Single Girls of 

Hormozgan University 

 Perceived Social Support and Suicidal Ideation: the Moderating Role of 

thwarted Belongingness and Burdensomeness 

 Predicting Students' Subjective Well-Being and Its Subscales Based on 

Spiritual Intelligence 

 Qualitative Study of Using Online Social Network Sites (SNS) based on 

Attachment Styles among College Students 

 The Effectiveness of Instruction Based on Gardner's Theory of Multiple 

Intelligences (TMI) on Career Self-Efficacy of Deaf Students 

 Modeling the Relationship between Cultural Capital and Sense of School 

Belonging Mediated by Social–Institutional Trust among Middle School Students 

 A Model of Family Functioning Based On Cohesion, Flexibility and Communication across Family Life Cycle in 

Married Women 

 The Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on Depression, Stress, Anxiety and Symptoms of Migraine 

 

 «شناسي معاصرنشریه روان»فصلنامه شماره دو  پنجمینبیست و  -2-11

مقاله های زیر  شناسي معاصرروانشماره دو فصلنامه نشریه  پنجمیندر بیست و 

 :به چاپ رسیده است
 فرسودگی با استرس رابطه در عاطفی جمعی گذاریسرمایه گیرضربه نقش 

  هیجانی

 اجتماعی اضطراب تکانشگرمضطرب غیرمعمول لگویا مبنای بر اعتیاد آمادگی :

 تکانشگری و خشم نقش

 رفتاردرمانی و رفتاریشناختی تحلیل درمانیروان سیستم اثربخشی مقایسه 

اقدام افراد در خودکشی به اقدام انگیزه و آوریتاب بر شفقت بر مبتنی دیالکتیکی

 کننده

 و شدهادارک اجتماعی حمایت نبی رابطه در امیدواری و آوریتاب ایواسطه نقش 

 سرپرستبی نوجوانان زندگی از رضایت

 دانشجویان در خودکشی فردیبین نظریه مدل ساختاری بررسی 

 های منتشرشدهمجله -11
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 با فراشناخت و( عملکردگریز و عملکردگرا تبحری،) هدف گیریجهت رابطه در ذهنی بهزیستی احساس کنندهتعدیل نقش 

 دانشجویان در تحصیلی خودکارآمدی

 کودک-والد تعامل و گرمی ارتقای بر بهنگام همراهی برنامه اثربخشی 

 «شناسيدانش روان»شماره مجله  نهمین -3-11

مقاله های زیر به  شناسيعلمي ـ ترویجي دانش روان مجلهشماره  نهمیندر 

 چاپ رسیده است:

   سخن سردبیر 

 های دلبستگیشناسی سبکآسیب 

 توجهفعالی و نقصشناسی اختالل بیشسبب 

 اس( بر روی عملکرد شناختی کودکان اثر مولتیپل اسکلروزیس )ام 

 شده به کودکان با اختالل اوتیسمها درباره اشیاء پنهانآموزش پرسیدن سؤال 

 )فرزندان خود را دوباره بیافرینید )بخش دوم 

 آموزانهای اجتماعی در دانشمشخصات  استفاده از شبکه 

  تحصیلی بر پیشرفت« جیگ ساو»تاثیر یادگیری مشارکتی 

 آموزان تیزهوش و عادیطلبی در دانشباورهای هوشی و کمال 

 درمانی با رویکرد پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و سازگاری اثربخشی گروه

 اجتماعی 

  نوروفیدبک  اختالل وسواسی اجباری 

  درمان افسردگی اساسی از طریق نوروفیدبک 

 کارکنان با عملکرد شغلی باال و پائین تایمی و احساس تنهایی درمقایسه آلکسی 

 درماندگی آموخته شده در مردان مبتال به مواد مخدرمطالعه 

  مصرف رسانه )تعاملی و غیرتعاملی( با سبک زندگی رابطه 

 اعتماد سازمانی 
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 «شناختينشریه پژوهشهای روان»فصلنامه چهل و یکمین شماره دو  -4-11

 شناختيپژوهشهای روانشماره دو فصلنامه نشریه  یندر چهل و یکم

 :های زیر به چاپ رسیده استمقاله

 بدون) امیدواری و خودکارآمدی در معتادان موفق مقایسه 

مکرر( تحت درمان نگهدارنده  هایلغزش دارای) ناموفق و( لغزش

 با متادون

 بینی کیفیت روابط زناشویی براساس باورهای ارتباطی و پیش

 ت هیجانیخالقی

 راهبردهای  ةواسطبه احساس خستگی وی فراشناخت علّ رابطه

 گراییای و کمالمقابله

 ِمنابع ــ تقاضا  شغلِ بررسی مدل طراحیهای حمایت در محیط

 صنعتی، تجاری، بهداشتی، و دولتی

  ِاثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر رفتار درمانی

  سرپرستبی در افسردگی نوجوانانِ دیالکتیک

آموزان دانش گرا بر امیدواریِمثبت رفتـاریِـیـای با رویکرد شنـاختهای مقابلهآموزش مهارت اثربخشی

 دبیرستانی با مشکالت سازگاری
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را در پیشبرد  نجمن برداشته و ماهای افعالیت یتوانند گامی مؤثر در ادامهاعضای انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می

 ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.  1395که برای سهولت در امر عضویت از ابتدای سال  اهدافمان یاری دهند
http://www.iranpa.org/RegUser 

  .به صورت پستي و مراجعه حضوری معذوریملذا از دریافت مدارک عضویت 

  از طریق سایت جدید و تمدید عضویت مدارک مورد نیاز برای 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

 )در صورتی که دانشجو هستید( کیلو بایت( یا تصویر کارت دانشجویی 100یلی )اندازه کمتر از تصویر آخرین مدرک تحص -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

 های خارج از کشوربرای دانش آموختگان دانشگاهتصویر مدرک ارزشیابی شده از وزارت علوم  -5

 

 ِعضویت عضویت و تمدیدِ مبلغ حق : 

 ریال 350,000 شناسی و یا مشاوره(عضویت پیوسته )دکترای روان -1

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

 ریال 140,000 شد(شناسی و دانشجوی کارشناسی ارعضویت وابسته ) کارشناسی روان -3

 ریال 70,000 شناسی و یا مشاوره(عضویت دانشجویی ) دانشجوی کارشناسی روان -4

 عضو مؤسساتی: با نظر هیئت مدیره انجمن -5

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

تخفیف  شامل ،عضویت در انجمن ازاتیامت ری، عالوه بر سا1386انجمن، از ابتدای سال  یهریمدأتیه یشایان ذکر است: مطابق مصوبه

که حق عضویت خود را  باشدیاعضایی م یبرای همه« معاصر شناسیروان» یهای آموزشی، حق عضویت شامل اشتراک مجلهدر کارگاه

صورت بهشناسی  روانالمللی ی بینمجله، «معاصر شناسیروان» یجلهچنین اعضای پیوسته ماند. همپرداخت و یا تمدید عضویت نموده

به مجالت  گرفت، اختیار آنها قرار خواهد پس اعضای انجمن با رمز عبوری که در ینااز  دریافت خواهند نمود. الکترونیکی

 .ونیکی، دسترسی خواهند داشتصورت الکترشناسی ایران بهانجمن روان «شناسيالمللي روانبین» و «معاصر شناسيروان»

  یادآوری

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

نسبت به اصالح اطالعات سریعاً خواهشمند است  اعم از پالک، تلفن و یا ایمیل دارندآدرس ی در اگر تغییراعضای محترم  -2

  خود از طریق سایت انجمن )با ورود به صفحه کاربری خود( اقدام فرمایند.شخصی 

 اعضای مقیم خارج از کشور -3

 شناسي ایرانشرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان -12
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توانند از طریق سایت انجمن اقدام ایران میشناسی روانبرای عضویت در انجمن نیز دانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور 

  فرمایند. 

 مورد نیاز است. پستی ایرانآدرس  ،ضویت انجمنبرای ارسال کارت عشایان ذکر است  

 در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم

خوبی را در  نسبتاًایران، جایگاه  شناسی روانهای الکترونیکی و بازخوردهای حضوری گویای این است که خبرنامه انجمن پیام

شناسان شناختی میان روانای مؤثر در تبادل اخبار رویدادهای روانلهشناختی پیدا کرده است و به وسیرسانی رویدادهای رواناطالع

توانید با اظهارنظر در خصوص محتوای خبرنامه، از و دانشجوی عزیز می قدرگراناست. شما همکار گرامی، استاد  کشورمان تبدیل شده

را در اختیار دارید در به اشتراک گذاشتن  هاآنه ایمیل شناسانی کطریق 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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به صفحه اول  

 

 

  
 

 شناسي ایرانهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن روان

 نمایید. اگرچهای خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت ميی مسرت و خوشحالي است که با احساس مسئولیت علمي و حرفهمایه

را در صندوق پست الکترونیکي خود دارید ممکن است زمان و انرژی باالیي  هاآنی حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل ارسال خبرنامه

شناسي کوچک ارزیابي نمایید، اما مطمئن باشید ی علمي رشته روانرا در توسعه گامتاناین  ریتأثاز شما صرف نکند، و هرچند شما 

 شناسي ایران یعنيها راهي بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن روانهمین مجموعه تالش

 بهبود بخشیدن به امور آموزشي و پژوهشي ؛ وکمي و کیفي نیروهای تخصصي یتوسعه ؛شناسيپیشبرد و ارتقاء علم روان ،گسترش

 خواهد بود.شناسي ی روانحوزه


