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 ی لی و رشته تحص  مدارک

   لی محل تحص   خی تا تار   خی تار ز ا     یلی عنوان مقطع و رشته تحص   رج

 دانشگاه الزهرا    ١٣٨٦  ١٣٨٤ (  یعموم ی ارشد )روانشناس یکارشناس  ١

 university Putra) ی دانشگاه پوترا مالز  ١٣٩١  ١٣٨٧ رشد کودک(    ی)روانشناس یدکتر  ٢
Malaysia  ) 

 

 ی علم یدوره ها سی تدر سوابق 

   سی محل تدر شده    سی عنوان دوره تدر   رج

  ،یروان  ی شناس ب ی آس ، یرشد ، زبان تخصص  ،یعموم یروانشناس  ١
 ،یاجتماع یشناس  بی ، آس یتجرب  یروانشناس  ،یروانشناخت  ی ن هاآزمو

   یبهداشت روان 

دانشگاه آزاد   ن؛ی نور قزو امی دانشگاه پ 
  ین ی امام خم یالملل نی کرج، دانشگاه ب 

   نی )ره( قزو

 

 ی پژوهش  یها نهی زم

 مورد عالقه   قی عنوان تحق   رج

  نی والد ی فرزند پرور ی عوامل متعدد بررو یبررس  ١

 رشد کودک و نوجوان   یخانواده و اثرات آن بررو   یو اقتصاد  یاجتماع ی ها تی موقع یبررس  ٢

 شناخت و رفتار کودکان و نوجوانان   ی عملکرد خانواده و اثرات آن بررو یبررس  ٣

   ی مشتر ت ی خدمات و رضا  تی فی ک یبر رو  یعوامل موثر از جمله عوامل روانشناس ی مطالعه بررس  ٤

   ییای آس ی در فرهنگ ها نی والد  یفرزند پرور  ی ها وه ی ش یبررس  ٥

      

 

 ی تخصص ی ها دوره

 دوره   ی محل برگزار دوره انی پا خی تار   ی عنوان دوره تخصص   رج

  ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب        ١٣٩٧ استرس )مدرس(   تی ری کارگاه مد یبرگزار  ١
   نی )ره( قزو

)ره(   ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب      ١٣٩٥ )مدرس(    یفرزندپرور   یها وه ی کارگاه ش  ٢
   نی قزو

)ره(   ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب      ١٣٩٧ خانواده موفق )مدرس(   ی کارگاه آموزش  ٣
   نی قزو

  ی و مداخله در بحران خود کش یری شگی کارگاه پ   ٤
 )مدرس(  

)ره(   ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب      ١٣٩٧
 نی قزو

از مصرف مواد در دانشگاهها   یری شگی برنامه پ  5
  یرفتار- ی)مداخالت مختصر درمان شناخت 

 در دانشگاه  ادی از اعت  یری شگی مصرف مواد و پ 

 یبهشت  دی دانشگاه شه ١٣٩٦

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ١٣٩٦ ( TOT)  یمرب  تی کارگاه ترب  6

  )ره(  ین ی امام خم یالملل نی ب  دانشگاه ١٣٩٦ یمقدمات  یبا مدل ساز  ییآشنا ی کارگاه آموزش ٧



٨ Meta-Analysis workshop ٢٠١٠ University Putra Malaysia 

٩ Spss statistical workshop ٢٠١٠ University Putra Malaysia 

١٠ ethical and Legal issues in journal 
publications workshop    

٢٠٠٩ University Putra Malaysia 

١١ Publishing for postgraduates ٢٠٠٩ University Putra Malaysia 

١٢ Conference presentation workshop ٢٠٠٩ University Putra Malaysia 

 الزهرا  دانشگاه ١٣٨5 ارتباط موثر ی برقرار یکارگاه مهارتها ١٣

 ران ی ا یروانشناس انجمن ١٣٩٢ ییزناشو ی ها انتی کارگاه خ ١4

   

 ات ی چاپ شده در نشر مقاالت

 چاپ شده   هی عنوان نشر ارائه   خی تار                                 عنوان مقاله       رج

١  Perceived Parenting Style of Fathers and Iranian 
Adolescents’ Self-efficacy: The Moderating Role of 

Gender and Education   

٢٠١٧  Journal of Genetic 
Psychology   

بر کاهش مشکالت   یحل مساله اجتماع ی آموزش الگو ری تاث   ٢
 سرپرست   یدانش آموزان دختر ب  یسلوک

 مدرسه   ی مجله روانشناس  ١٣٩٦

٣  Perceived Paternal Parenting Styles and 
Adolescent’s locus of control: The Moderating Role 

of Education   

٢٠١٢  Journal of Genetic 
Psychology   

٤  Fathers parenting styles and locus of control 
amongst Malaysian adolescents: the moderating 

role of number of children  . 

٢٠١٢  Journal of Elixir 
Psychology   

٥  Paternal parenting styles and locus of control: 
could family income moderate the link  ? 

٢٠١٢  Journal of Elixir 
Psychology   

٦  Maternal Parenting Style And Adolescent’s Self-
Efficacy: The Moderating Role Of Mother’s Age  . 

٢٠١٢  Journal of Elixir 
Psychology   

٧  The moderating role of gender on the relationships 
between perceived paternal parenting style, locus 

of control and self-efficacy  . 

٢٠١١  Journal Procedia 
Social and Behavioral 

Sciences   

٨  Parenting style in collectivist culture of Malaysia  . ٢٠٠٩  European Journal of 
Social Sciences   

  انی دردانشجو یی و کمال گرا ری مدل ارتباط اضطراب فراگ نیی تب   ٩
   یتفکر ارجاع یاستان البرز با نقش واسطه ا  یعلوم پزشک

  ی مجله توسعه آموزش جند  ١٣٩٩
 شاپور  

حافظه آشکار و نهان، فعال و    ،یمطالعه سرعت پردازش عدد   ١٠
  ییفضا-ی داری د ی و مهارت ها یذهن  ینگهدار ییمنفعل، توانا

   ی اضی دانش آموزان با اختالل ر

فصلنامه سالمت روان    ١٣٩٩
 کودک  

  یتاب آور  نی در رابطه ب  یمنف یاب ی ز ارزترس ا  ینقش واسطه ا   ١١
کودکان با   یرهای در همش ییبا احساس تنها ی لی تحص یو سرزندگ
   یتحول-یعصب  ی اختالل ها

فصلنامه سالمت روان    ١٣٩٩
 کودک  

و بخشش    ،یبر حرمت خود، همدل یشفقت درمان  یاثربخش  ١٢
 کودکان کار  

فصلنامه سالمت روان    ١٣٩٩
 کودک  

 یست ی با بهز ی ادراک شده و خودبسندگ یاجتماع تی حما نی رابطه ب   ١٣
: نقش  ی عروق ی قلب  یماری در سالمندان مبتال به ب   یروان شناخت 

   ی روانشناخت  ه ی سرما ی واسطه ا

 مشهد   ی مجله علوم پزشک  ١٣٩٩

با تعامل   ی مرتبط با اضطراب و تکانشگر یاختالل ها  نی رابطه ب   ١٤
   ی توجه/فزون کنش ییهمساالن در دانش آموزان مبتال به نارسا

  یمطالعات ناتوان   ١٣٩٧

  هی زبان بر پا ین ی آموزان چ ی فارس  یامال  یسی نارسانو لی تحل  ١٥
   یشناخت  دگاهی د

پژوهش نامه آموزش زبان    ١٤٠٠
  ی فارس  ری به غ ی فارس

 زبانان 

   



 

 ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها  مقاالت

 برگزار شده   شی عنوان هما ارائه   خی تار عنوان مقاله     رج

١  the moderating role of spiritual intelligent on the 
relationship between perceived parenting styles and 

self-esteem   

  یالملل نی کنفرانس ب  نی ششم  ٢٠١٧
خانواده در بستر    یروانشناس
   یو فرهنگ  ین ی د یارزش ها

و تاب   ی فرزند پرور نی ارتباط ب  یسن مادر بر رو  یکنندگ لی نقش تعد  ٢
  رستانی دانش آموزان مقطع دب  ی آور

  یمل شی هما نی چهارم  ١٣٩٦
 مدرسه   یروانشناس

  ری ساله ورزشکار و غ ٨-١٠کودکان  یت ی شخص  یها ی ژگی و سهی مقا  ٣
 در شهر کرج    یورزشکار با استفاده از نقاش

  یمل شی هما نی چهارم  ١٣٩٦
 مدرسه   یروانشناس

٤  Fathers Parenting Styles and Locus of Control amongst 
Malaysian Adolescents  . 

٢٠١١  National Seminar in 
family Policy   

٥  Using structural equation modeling in clarifying the 
link between maternal parenting behavior and 

Malaysian adolescents’ depression  . 

٢٠١١  International Malaysian 
psychology conference   

٦  Exploring perceived parenting behaviors’ relationships 
with daughters versus sons: links to internalizing 

problems   

٢٠١١  Proceeding of 
International 

Conference of 
Psychology of 

Resilience   

٧  mother father differences in parenting and 
adolescents outcomes. International Malaysian 

psychology conference   

٢٠١١  Nottingham Malaysia 
Campus   

ادراک   یفرزندپرور  نی ارتباط ب  یسن مادر بر رو  یکنندگ لی نقش تعد  ٨
   رستانی دانش آموزان مقطع دب  یشده و تاب آور 

روان   یمل شی هما نی چهارم  ١٣٩٦
 مدرسه   یشناس

  ری ساله ورزشکار و غ ١٠-٨ یت ی شخص  یها ی ژگی و سهی مقا  ٩
 در شهر کرج   یورزشکار بااستفاده از نقاش

روان   یمل شی هما نی چهارم  ١٣٩٦
 مدرسه   یشناس

 

 چاپ شده  یکتابها

 انتشارات چاپ اول  عنوان کتاب     رج

 چکامه باران   در کودکان و نوجوانان   ی مشکالت رفتار  ١

 ش ی رای انتشارات و ١٣٩٧ کودک   یمرض یروانشناس  ٢

 نشر روان  ١٣٩٧   ی ساز  ری فراگ  کردی رو -ییکودکان استثنا  ٣

کتاب کار   -یفعال  شی ب  - اختالل نقص توجه  ٤
   ییاجرا یکارکردها

 ش ی رای و ١٣٩٩

 ارسباران ١٣٩٨ استرس   تی ری مد  ٥

   

 ی کارشناس دروس 

   سی محل تدر   ی عنوان درس کارشناس   رج

مباحث   -ی تحول -  یروان  ی آزمون ها - یتجرب  یروانشناس  ١
   یاجتماع ی شناس ب ی آس-ادی اعت -یاساس

 

  

 یلی دوره تکم دروس 

 س ی محل تدر یلی عنوان درس دوره تکم   رج

 )ره(  ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب    یتجرب  یروان شناس -ت ی شخص ی روان شناس  ١

 



 در دست انجام  ی ها پروژه

 محل انجام پروژه   عنوان پروژه     رج

کارکنان   یو درون سازمان  ی فرد نی ب  ، یمشکالت فرد ی شناس بی آس  ١
 جهت بهبود مشکالت آن ها   ییراهکارها هی و ارا پای پالسکو کار سا

 پای شرکت پالسکو کار سا

 

 نامه  انی پا ییراهنما

 مقطع دفاع خی تار نام دانشگاه               نامه   انی عنوان پا                    رج

با اختالل   یکودک ی ها ب ی رابطه آس  ١
 یتفکر ارجاع یخوردن: نقش واسطه ا 

 )استاد راهنما(  

  یکارشناس ١٣٩٨ )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب 
 ارشد  

در رابطه   یهوش اخالق ینقش واسطه ا   ٢
  یادراک عملکرد خانواده و سازگار نی ب 

  یاجتماع

  یکارشناس ١٣٩٨ )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب 
 ارشد  

  یو سرزندگ  ی تاب آور نی ب  ی رابطه   ٣
با نقش واسطه   ییبا احساس تنها یلی تحص

  یرهای در همش  یمنف یاب ی ترس از ارز یا
  یعصب -یرشد   یکودکان با اختالل ها

  یکارشناس ١٣٩٨ )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب 
 ارشد  

با  نی والد یت ی شخص یها  یژگی رابطه و  ٤
شده کودکان با نقش    یرون ی اختالالت ب 

   یجان ی ه -  یشناخت  می تنظ یانجی م

  یکارشناس ١٣٩٨ )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب 
 شد  ار

 ادی با اعت  یسبک فرزندپرور  نی رابطه ب   ٥
هوش   ی : نقش واسطه انترنتی به ا

   یاخالق

  یکارشناس ١٣٩٨ )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب 
 ارشد  

زنان متاهل  ی ارتباط یالگوها نی رابطه ب   ٦
جو    ی: نقش واسطه ا یشان ی با تحمل پر

 خانواده   یعاطف

  یکارشناس ١٤٠٠ )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب 
 ارشد  

  یکنترل عواطف با سازگار نی رابطه ب   ٧
  تی می صم ی : نقش واسطه اییزناشو
   نی زوج

  یکارشناس ١٤٠٠ )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب 
 ارشد  

 

 ییو اجرا یت ی ری مد سوابق 

 نام سازمان / مؤسسه    خی تا تار  خی از تار   ییسمت اجراعنوان    رج

 )ره(  ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب   ١٤٠٠  ١٣٩٧   یگروه روان شناس ری مد  ١

 

 ی علم زی ها و جوا پاداش

 خی تار / پاداش    زهی عنوان جا   رج
   افتی در

 اهدا کننده  میزان جایزه

١  IN recognition of excellent research work on 
the moderating role of gender on the 

relationships between perceived paternal 
parenting style, locus of control and self-

efficacy  . 

 University Putra کسب مدال نقره    ٢٠١١
Malaysia   

   

 

 

 



 ارشد  ینامه کارشناس انی وره پاو مشا ییراهنما

 خی تار نامه  انی عنوان پا   رج
 دفاع  

 مقطع نام دانشگاه  

در   یخوشفقت ورز   ینقش واسطه ا   ١
  یبا معنا یاجتماع تی حما نی رابطه ب 

  یالملل نی دانشگاه ب  انی در دانشجو یزندگ
 )استاد مشاور(    نی )ره( قزو ین ی امام خم

)ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب  
   نی قزو

 ارشد  

بر اساس   ییزناشو یدلزدگ ین ی ب  شی پ   ٢
در   یارتباط یو مهارت ها  جانی کنترل ه

  یها کی ن ی مراجعه کننده در کل نی زوج
 شهر کرج ) استاد مشاور(  

  ین ی امام خم یالملل نی )دانشگاه ب  
 )ره  نی قزو

 ارشد   یکارشناس

در    ی خود شفقت ورز  یقش واسطه ا   ٣
  یبا معنا یاجتماع تی حما نی رابطه ب 

  یالملل نی دانشگاه ب  انی در دانشجو یزندگ
 )استاد مشاور(  ین ی امام خم

 ارشد   یکارشناس )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب   ١٣٩٧

آموزان   ی فارس  یامال  یسی نارسانو لی تحل  ٤
)استاد  یشناخت   دگاهی د هی زبان بر پا ین ی چ

 مشاور(  

 ارشد   یکارشناس )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب   ١٣٩٩

خود و انعطاف   یافتگی زی تما سهی مقا  ٥
  جانی ه می تنظ یو دشوار  یشناخت  یری پذ

در زنان بارور و نابارور تحت درمان 
 ) استاد مشاور(  یلقاح مصنوع

 ارشد   یکارشناس )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب   ١٣٩٨

و   هی ناسازگار اول  ی رابطة طرحواره ها  ٦
  یگری انجی بام یاضطراب تعامل اجتماع

 ) استاد مشاور(  ین ی پبوند والد

 ارشد   یکارشناس )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب   ١٣٩٨

در کودکان  ادی به اعت  یآمادگ ین ی ب  شی پ   ٧
 ،یت ی شخص  یها ی ژگی کار براساس و

و    جانی ه می تنظ یشناخت  یراهبردها
) استاد  یفرد  نی اعتماد در روابط ب 

 مشاور(  

 ارشد   یکارشناس )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب   ١٣٩٨

در کودکان  ادی به اعت  یآمادگ ین ی ب  شی پ   ٨
 ،یت ی شخص  یها ی ژگی کار براساس و

و    جانی ه می تنظ یشناخت  یراهبردها
) استاد  یفرد  نی اعتماد در روابط ب 

 مشاور(  

 ارشد   یکارشناس )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب   ١٣٩٨

  ،یگبا افسرد یفتگی رابطه خودش  ٩
با   یی اضطراب، استرس و خودشکوفا

  انی در دانشجو ت ی جنس یکنندگ لی نقش تعد
 دانشگاه تهران)استاد مشاور(  

 ارشد   یکارشناس )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب   ١٣٩٨

  ، ی: نقش تاب آورنترنتی به ا ادی عت   ١٠
  یی مقابله با استرس و نظم جو یراهبردها

 آن)استاد مشاور(   ین ی ب  شی در پ  یجان ی ه

 ارشد   یکارشناس )ره(    ین ی امام خم یالملل نی دانشگاه ب   ١٣٩٩

 


