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سوابق آموزشی
معدل

رشته

ورود

دانشگاه

مقطع

11/06

روانشناسي باليني

1831

دانشگاه خوارزمي تهران

کارشناسي

1

11/06

روانشناسي باليني

1833

دانشگاه شيراز

کارشناس ارشد

2

11/01

)روانشناسي (گرایش باليني

1831

دانشگاه شهيد چمران اهواز

دکتري

8

پایان نامه
عنوان

مقطع

بررسي ارتباط طرحوارههاي ناسازگار اوليه با سبکهاي دلبستگي و پنج عامل بزرگ شخصيت در دانشجویان

کارشناسي

1

نقش پيشبين طرحوارههاي هيجاني و مشکالت در نظم بخشي هيجاني در ادراک درد سالمندان

کارشناسي ارشد

2

طراحي و آزمون الگویي از پيشایندهاي عالئم بدریختانگاري بدني در دانشجویان

دکتري

8

سوابق پژوهشی
مقاالت پژوهشی-1
نوع پژوهش
Scopus

Scopus

ISI

Scopus

ISC

عنوان پژوهش
Predictive model of risky behaviors in
adolescents based on risky behavior
motivations
Alcohol Abuse in Iranian Adolescents: A
mediational model of parental monitoring
and affiliation with deviant peers.
External criticism by parents and obsessive
beliefs in adolescents in Iran: the mediating
role of emotional self-regulation.
The role of parental monitoring and
in affiliation with deviant peers
adolescents’ sexual risk taking: Toward an
interactional model.

Effect of Eight Weeks of Walking and
Exercising in Water with Different
Intensities on Memory of Elderly Men

1

سال ارائه
2621

محل ارائه
Iranian Journal of
Psychiatry and
Behavioral Sciences

نقش
نویسنده

1

2611

International archives of
health sciences

نویسنده

2

2610

International journal of
adolescent medicine and
health

نویسنده

8

2618

International Journal of
High Risk Behaviors and
Addiction

نویسنده

1

2618

International Journal of
Sport Studies

نویسنده

0
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نقش
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محل ارائه

سال ارائه

0

نویسنده

10th annual international
addiction sciences
congress

2610

1

نویسنده

11th annual international
addiction sciences
congress

2611

3

نویسنده

مجله علمي-پژوهشي علوم رفتاري

1831

3

نویسنده

16

نویسنده

11

نویسنده

12

نویسنده

18

نویسنده

11

نویسنده

10

نویسنده

10

نویسنده

11

نویسنده

13

نویسنده

13

نویسنده

26

نویسنده

مجله علمي-پژوهشي پژوهش در
سالمت روان
مجله علمي-پژوهشي فصلنامه
مطالعات روانشناسي باليني
مجله علوم پزشکي ایالم
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم
پزشکي یزد
فصلنامه روانشناسي نظامي
مجله علمي-پژوهشي پژوهشهاي
مشاوره
مجله دانش و تندرستي (دانشگاه
علوم پزشکي شاهرود)
مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي
گرگان
مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي
کردستان
فصلنامه مطالعات روانشناسي باليني
فصلنامه فرهنگي-تربيتي زنان و
خانواده
مجله روانشناسي باليني

1831

عنوان پژوهش
INTRODUCING THE COGNITIVESPIRITUAL GROUP THERAPY
PACKAGE OF SUBSTANCE ABUSE ON
THE BASIS OF ISLAMICIRANIAN
CULTURE
Efficacy of Addiction Cognitive-Spiritual
Group Therapy on Craving, Emotional
Regulation and Mental Health of Patients
under Methadone Maintenance Treatment
ساختار عاملي و ویژگيهاي روانسنجي مقياس دشواري در
نظمبخشي هيجاني
ساختار عاملي و ویژگيهاي روانسنجي نسخهي فارسي
مقياس حالت دلبستگي
بررسي ساختار عاملي و مشخصات روانسنجي مقياس

1832

طرحوارههاي هيجاني بر روي دانشجویان

1832
1832
1832
1832
1838

پيش بيني تعلل ورزي بر اساس ابعاد هوش هيجاني
اعتباریابي پرسشنامه عقاید وسواسي (نسخه کودک و نوجوان)
در گروهي از نوجوانان ایراني
نظارت والدیني ،همنشيني با همساالن منحرف و خطرپذیري
مصرف مواد مخدر در نوجوانان خانواده هاي نظامي
رفتارپرخطر نوجوانان :نقش نظارت والدیني و همنشيني با
همساالن منحرف
خطرپذیري مصرف مواد در نوجوانان :ارائه مدل تعاملي
نظارت والدیني با همنشيني با همساالن منحرف

نوع پژوهش
international
congress

international
congress

علمي پژوهشي
علمي پژوهشي
علمي پژوهشي
علمي پژوهشي
علمي پژوهشي
علمي پژوهشي
علمي پژوهشي
علمي پژوهشي

تاثير تمرینات هوازي شدید فزاینده کوتاه و ميان مدت بر
1838

سطح سرمي آنزیمهاي سوپراکسيددیسموتاز و کاتاالز در

علمي پژوهشي

موشهاي صحرایي
مقایسه بدکارکردیهاي عصب-روانشناختي بيماران مبتال به
1831

افسردگي اساسي غيرسایکوتيک با سابقه خودکشي ،بدون

علمي پژوهشي

سابقه خودکشي و افراد بهنجار
1831

مدل ساختاري نظمبخشي هيجاني و عالئم اختالل اضطراب
فراگير در دانشجویان

1830
1830

تاثير عملکرد خانواده در پيش بيني حجاب زنان
طراحي و آزمون الگویي از پيشایندهاي عالئم بدریخت-
انگاري بدني در دانشجویان
2

علمي پژوهشي
علمي پژوهشي
علمي پژوهشي
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نقش
21

نویسنده

22

نویسنده

28

نویسنده

21

نویسنده

محل ارائه
فصلنامه روانشناسي تربيتي دانشگاه
عالمه طباطبایي
مجله علمي-پژوهشي سالمت و
مراقبت
مجله علمي-پژوهشي سالمند
شناسي
مجله سبک زندگي اسالمي با
محوریت سالمت

صفحه  3از10

سال ارائه

عنوان پژوهش

نوع پژوهش

1830

پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي بر اساس ابعاد کمالگرایي

علمي پژوهشي

1830

1831

20
20

نویسنده

مجله علمي-پژوهشي یافته

1166

21

نویسنده

تاثير منبع کنترل بر احساس شادکامي دانشجویان با واسطه
گري اميدواري و خوش بيني
پيش بيني تبعيت از درمان دارویي بر اساس حمایت اجتماعي
و راهبردهاي مقابله اي در بيماران مبتال به دیابت نوع دو

علمي پژوهشي
علمي پژوهشي

اثربخشي گروهدرماني شناختي-معنوي با رویکرد مراقبت
1166

معنوي بر ميزان وسوسه ،تنظيم هيجان و سالمت روان بيماران

علمي پژوهشي

تحت درمان نگهدارندهي متادون

23

نویسنده

مجله تحقيقات علوم رفتاري

1166

23

نویسنده

مجله علمي-پژوهشي یافته

1166

86

نویسنده

مجله علمي-پژوهشي سالمند

زیرچاپ

81

نویسنده

شيراز

مذهبي دروني با توجه به نقش ميانجيگر خوش بيني و

علمي پژوهشي

اميدواري

نویسنده

مجله علمي پژوهشي دانشگاه آزاد

دشواري در نظمبخشي هيجاني و درد در سالمندان

علمي پژوهشي

مدل تبيين احساس شادکامي دانشجویان توسط جهت گيري

فصلنامه روانشناسي مثبت

محوریت سالمت

آنالین

1831

1833

مجله سبک زندگي اسالمي با

نقش انگيزههاي روانشناختي در اعتياد نوجوانان به بازیهاي

علمي پژوهشي

بررسي نقش مزاج در آمادگي به اعتياد در دانشجویان
تبعيت از درمان در بيماران دیابتي نوع دو و عوامل مرتبط با
آن
مقایسه عزت نفس و نگراني از تصویر بدني زنان سالمند
ورزشکار و غيرورزشکار

علمي پژوهشي
علمي پژوهشي
علمي پژوهشي

بررسي مدل ساختاري روابط بين سبک دلبستگي ایمن،
زیرچاپ

روانرنجورخویي و جو عاطفي خانواده با سالمت روان با توجه

علمي پژوهشي

به نقش ميانجيگري جراتمندي در دانشجویان

82

نویسنده

مجله پژوهشهاي شناختي و رفتاري

زیرچاپ

88

نویسنده

Body Image

زیرچاپ

81

نویسنده

مجله کودکان استثنایي

زیرچاپ

طراحی و آزمون مدل ساختاری پیشایندهای عالئم
اختالل شخصیت مرزی و کیفیت زندگی در دانشجویان
Media Use and the Tendency for Cosmetic
Surgery among Young Iranian Women: The
Mediating Role of Media Internalization,
Beliefs about Appearance and Body Image
Concern
بررسي مدل ساختاري ارتباط بين تاب آوري و پيشرفت
تحصيلي با ميانجيگري راهبردهاي خود تنظيمي و عزت نفس
در دانش آموزان دبيرستاني مبتال به فلج مغزي
8

علمي پژوهشي

ISI

علمي پژوهشي
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نقش
80

نویسنده

80

نویسنده

81

نویسنده
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سال ارائه

مجله روانشناسي پيري

زیرچاپ

مجله مطالعات روانشناسي باليني
(دانشگاه عالمه طباطبایي)
مجله مطالعات اجتماعي-
روانشناختي زنان

عنوان پژوهش
رابطه طرحوارههاي هيجاني با ادراک درد در سالمندان :نقش
نظمبخشي هيجاني ميانجي

نوع پژوهش
علمي پژوهشي

مدل ساختاري عالئم اختالالت خوردن بر اساس درونيسازي
زیرچاپ

الگوهاي رسانه با نقش ميانجيگر باورهاي مربوط به خوردن و

علمي پژوهشي

نگراني از بدشکلي بدني در دانشجویان دختر
بررسي نقش ميانجيگر نگراني از تصویر بدني و عزت نفس در
زیرچاپ

ارتباط بين نگرش معنوي و عالئم اختالالت خوردن در

علمي پژوهشي

دانشجویان دختر
اثر استفاده از رسانهها بر گرایش به مصرف لوازم آرایشي در

83

نویسنده

مجله روانشناسي اجتماعي

زیرچاپ

83

نویسنده

مجله روانشناسي نظامي

زیرچاپ

16

نویسنده

11

نویسنده

12

نویسنده

18

نویسنده

زنان :یک مدل ساختاري با توجه به ميانجيگري متغيرهاي

علمي پژوهشي

روانشناختي

مجله پژوهش در سالمت
روانشناختي
پنجمين سمينار سراسري بهداشت
روان دانشجویان
سومين کنگره انجمن روانشناسي
ایران
سومين کنگره انجمن روانشناسي
ایران

1833
1833

10

نویسنده

همایش ملي تفریحات ورزشي

1833

10

نویسنده

11

نویسنده

13

نویسنده

چهارمين همایش ملي سالمت

ارتباط سبکهاي دلبستگي با ابعاد روانرنجورخویي و

1833

11

رفتارهاي پرخطر

علمي پژوهشي

روانرنجورخویي شخصيت

نویسنده

اولين کنگره سراسري اعتياد و

راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان :نقش تعدیلگر

زیرچاپ

همایش ملي تفریحات ورزشي

ایران

واحدهاي نظامي
پيشبيني عالئم شخصيت مرزي در دانشجویان بر اساس

1833

هشتمين کنگره پزشکي ورزشي

نقش عوامل شخصيتي در بروز سوانح فني در یکي از

علمي پژوهشي

1831
1832
1830

برونگرایي شخصيت
رابطهي بين ابعاد ميزان حمایت اجتماعي ادراک شده و ابعاد
ادراک درد در سالمندان
مقایسه حمایت اجتماعي ادراک شده در سالمندان مبتال به درد
مزمن
ارتباط کيفيت زندگي و سالمت عمومي سالمندان شرکت
کننده در ورزشهاي تفریحي شهر تهران
مقایسه انگيزه هاي مشارکت در فعاليتهاي ورزشي همگاني و
تفریحي در بين زنان و مردان
مقایسه نگراني از تصویر بدني دانش آموزان دختر ورزشکار و
غيرورزشکار مقطع ابتدایي
شيوع شناسي رفتارهاي پرخطر مصرف مواد مخدر ،سيگار و
الکل در نوجوانان تهراني
طراحي مقدماتي بسته گروه درماني معنوي-شناختي اعتياد
مبتني بر فرهنگ ایراني-اسالمي

معنوي
1

همایش ملي
همایش ملي
همایش ملي
همایش ملي
همایش ملي
همایش ملي
همایش ملي
همایش ملي
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کنفرانس ملي تازه هاي روانشناسي
13

نویسنده

06

نویسنده

01

نویسنده

02

نویسنده

با تاکيد بر کاربردهاي آن در کار و

1831

ارتباط بين سبکهاي دلبستگي ناایمن و انتظارات واقع گرایانه
به ازدواج

زندگي

همایش ملي

کنفرانس ملي تازه هاي روانشناسي
با تاکيد بر کاربردهاي آن در کار و

1831

عشق دلسوزانه و گرایش به طالق :نقش تعدیلگر مدت ازدواج

همایش ملي

زندگي
همایش ملي پژوهشهاي نوین در
روانشناسي و علوم رفتاري
همایش ملي پژوهشهاي نوین در
روانشناسي و علوم رفتاري

ارتباط هویت اجتماعي و رضایت از زندگي با توجه به نقش
1166

ميانجيگر عزتنفس ،عاطفه منفي و مثبت در ورزشکاران :یک

همایش ملي

مدل ساختاري
1166

مدل سه عاملي هویت اجتماعي :ساختار عاملي و مشخصات
روانسنجي نسخه فارسي مقياس هویت اجتماعي

همایش ملي

-2طرحهای پژوهشی
سازمان

سال

نقش
1

همکار طرح

مرکز تحقيقات علوم رفتاري

1831

2

همکار طرح

مرکز تحقيقات علوم رفتاري

1838

8

همکار طرح

مرکز پژوهشهاي مجلس

1830

1

همکار طرح

عنوان طرح
نقش نظارت والدین ،همنشيني با همساالن و ساختار خانواده
در رفتارهاي پرخطر نوجوانان خانواده هاي کارکنان سپاه
بررسي عوامل مؤثر بر بدحجابي و راهکارهاي ارتقاءدهنده و
تحکيم بخش حجاب در دختران و زنان

سطح
طرح پژوهشي ملي
طرح پژوهشي ملي

بررسي مقایسه اي وضعيت سالمت روانشناختي خانواده هاي
حوزوي و غيرحوزوي کشور و تدوین راهکارهاي ارتقاء

طرح پژوهشي ملي

بخش تحکيم خانواده
بنياد نخبگان استان فارس

آموزش مهارتهاي زندگي براي نخبگان

1836

طرح پژوهشي ملي

 -3ترجمه کتاب
نقش

مولفان اصلی

سال

مترجم اصلي

هافمن و اتو ()2663

1832

مترجم

مایکل نينان ()2613

زیرچاپ

نقش

رشته

دانشجو

عنوان
درمان شناختي رفتاري اضطراب اجتماعي
(کتاب به چاپ چهارم رسيده است)
راهبري شناختي-رفتاري :ویژگيهاي متمایز کننده

انتشارات
آواي نور
آواي نور

-4پایان نامه های تحت راهنمایی
عنوان

دانشگاه

تدوین و آزمون مدل ساختاري رفتارهاي پرخطر نوجوانان بر
1

استاد راهنما

دکتراي تخصصي ،روانشناسي

محمد

اساس جو عاطفي خانواده ،هيجان خواهي و تکانشگري با

آزاد اسالمي ،واحد

عمومي

الماسي

ميانجيگري تنظيم هيجان و همنشيني با همساالن منحرف

نجف آباد

0

خالصه رزومه دکتر مصطفی خانزاده

نقش
2

استاد راهنما

8

استاد راهنما

1

استاد راهنما

0

استاد راهنما
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رشته

دانشجو

دکتراي تخصصي ،روانشناسي

افسانه

سالمت

بدريزاده

دکتراي تخصصي ،روانشناسي
سالمت
دکتراي تخصصي ،روانشناسي
سالمت

عنوان
طراحي و آزمون مدل ساختاري پيشایندهاي فردي و اجتماعي
تبعيت از درمان دارویي در مبتالیان به دیابت نوع ( 2دفاع
شده)
آزمون مدل اطالعات -انگيزش -مهارتهاي رفتاري در زنان

مریم تات

با شاخص توده بدني باالي  20با توجه به نقش تعدیلگر
و تکانشگري هوش هيجاني

ميثم اميري

دانشگاه
آزاد اسالمي ،واحد
نجف آباد
آزاد اسالمي ،واحد
نجف آباد

بررسي کيفي عوامل روانشناختي مؤثر بر فشارخون معلمان و

آزاد اسالمي ،واحد

اعتباریابي مدل پيشگيرانه مبتني بر آن در یک نمونه از معلمان

نجف آباد

مقایسه اثربخشي درمان مبتني بر پذیرش و تعهد و درمان مبتني
دکتراي تخصصي ،روانشناسي

مهتاب

بر ذهني سازي بر انطباق ،شيوه هاي حل تعارض و الگوهاي

آزاد اسالمي ،واحد

عمومي

سليماني

ارتباطي خانواده در همسران افراد مبتال به وسواس فکري و

نجف آباد

0

استاد راهنما

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

بهاره باقري

1

استاد راهنما

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

3

استاد راهنما

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

3

استاد راهنما

کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

16

استاد راهنما

کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

11

استاد راهنما

کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

12

استاد راهنما

کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

عملي

مریم

بررسي نقش عوامل شخصيتي  .تعارظات زناشویي و تنظيم

آزاد اسالمي ،واحد

هيجاني در ابتال به پره اکالمپسي (دفاع شده)

خمينيشهر

بررسي روابط ساده و چند گانه بين پنچ صفت بزرگ نئو و
مقياس هاي شخصيتي ام ام پي آي با ميزان استفاده از

جمشيدي
رامين
شریف
زهرا
شکراللهي
طاهره
لطفي

تهمينه
یوسفي

زهرا هفت
برادران

عکسهاي سلفي در شبکه هاي اجتماعي (دفاع شده)
بررسي مدل ساختاري روابط بين سبک دلبستگي ایمن ،روان
رنجورخویي و جو عاطفي خانواده باسالمت روان با توجه به
نقش ميانجيگري جرات مندي در دانشجویان (دفاع شده)
مدل ساختاري روابط روانژندگرایي و هوش هيجاني با کيفيت
زندگي دانشجویان :نقش ميانجي راهبردهاي تنظيم هيجان و
عالئم شخصيت مرزي (دفاع شده)
بررسي نقش ميانجي نشخوار فکري در ارتباط بين باورهاي
غيرمنطقي و باورهاي فراشناختي با عالئم افسردگي با توجه به
نقش تعدیل گر کمال گرایي منفي (دفاع شده)
بررسي نقش عوامل شناختي و هيجاني در اقدام به تزریق
بوتاکس در زنان مراجعه کننده به کلينيک هاي پوست و مو با
توجه به نقش تعدیلگر انگيزه تزریق بوتاکس (دفاع شده)

مطالعه کيفي موانع پيشرفت تحصيلي و تدوین مدل مداخلهاي
مبتني بر آن
0

آزاد اسالمي ،واحد
خمينيشهر
آزاد اسالمي ،واحد
خمينيشهر
موسسه آموزش
عالي فيض االسالم
موسسه آموزش
عالي فيض االسالم

موسسه آموزش
عالي فيض االسالم

موسسه آموزش
عالي فيض االسالم

خالصه رزومه دکتر مصطفی خانزاده

نقش

رشته

18

استاد راهنما

کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

11

استاد راهنما

کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

10

استاد راهنما

10

استاد راهنما

11

استاد راهنما

13

استاد راهنما

13

استاد راهنما

26

استاد مشاور

21

استاد مشاور

22

استاد مشاور

دکتراي تخصصي ،مشاوره

28

استاد مشاور

دکتراي تخصصي ،مشاوره

21

استاد مشاور

صفحه  7از10

دانشجو
مليحه
احمدي
مریم
رنگرز

کارشناسي ارشد روانشناسي

مریم

شخصيت

محمدي

کارشناسي ارشد روانشناسي

مرجان

شخصيت

کاظمي

کارشناسي ارشد روانشناسي

محمد

شخصيت

روشني

کارشناسي ارشد مشاوره

الدن لطفي

کارشناسي ارشد روانشناسي

مطهر

شخصيت

اسحاقيان

عنوان
آزمون مدل ميانجيگر اعتياد به شبکه هاي اجتماعي در ارتباط
با هيجان خواهي ،اضطراب اجتماعي و نظارت والدیني با
کيفيت زندگي نوجوانان دختر شهر اصفهان
مقایسه ابعاد کمال گرایي ،مهارتهاي اجتماعي ،اهمال کاري و
اضطراب امتحان در نوجوانان تيزهوش ،تيزهوش کاذب و
عادي شهر اصفهان
مدل ساختاري ارتباط هوش معنوي و هوش هيجاني با رضایت
زناشویي با توجه به نقش ميانجيگري ذهن آگاهي در
دانشجویان متاهل دانشگاه اصفهان (دفاع شده)
بررسي مدل ساختاري ارتباط بين تابآوري و پيشرفت
تحصيلي با ميانجيگري راهبردهاي خود تنطيمي و عزت نفس
در دانش آموزان دبيرستاني مبتال به فلج مغزي (دفاع شده)
بررسي نقش ویژگيهاي شخصيتي نئو،خودتنظيمي و حواس
پرتي در بروز سوانح فني در یکي از نهادهاي نظامي شهر
اصفهان (دفاع شده)
پيش بيني گرایش نوجوانان به الگوهاي فرهنگ غربي بر
اساس سبک هویت ،عزت نفس و کمال گرایي در دانش
اموزان مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان (دفاع شده)

دکتراي تخصصي ،روانشناسي

ساخت بسته آموزشي بهبود روابط جنسي مبتني بر آموزه هاي
دیني و بررسي تاثير آن بر ابعادصميميت زناشویي درمردان
متاهل شهر اصفهان در سال 1833

دانشگاه
موسسه آموزش
عالي فيض االسالم
موسسه آموزش
عالي فيض االسالم
آزاد اسالمي ،واحد
خمينيشهر
آزاد اسالمي ،واحد
خمينيشهر
آزاد اسالمي ،واحد
خمينيشهر
آزاد اسالمي ،واحد
خمينيشهر
آزاد اسالمي ،واحد
خمينيشهر

مطالعه نيازهاي مشاوره اي نوجوانان پسر داراي اختالل بيش

دانشگاه

فعالي-کمبود توجه و طراحي و آزمون مداخله مبتني بر آن

لومونوسوف مسکو

دکتراي تخصصي ،روانشناسي

فرزانه

واکاوي بحران هویت در بين نوجوانان ایراني و طراحي و

دانشگاه

باليني

دادبين

آزمون بسته مبتني بر آن

لومونوسوف مسکو

سمانه

تدوین مدل افزایش رضایت زناشویي براساس حکمتهاي نهج

آزاد اسالمي ،واحد

نيلفروشزاده

البالغه و اعتبارسنجي آن

خمينيشهر

معصومه

تدوین مدل مشاوره معنوي براساس مثنوي مولوي و تبيين

آزاد اسالمي ،واحد

محسني

اثربخشي این مدل بر روابط زوجي

خمينيشهر

دکتراي تخصصي ،روانشناسي

سيد افشين

پيشایندهاي شدت و نوع رفتارهاي پرخطر منطقي و تکانشي

آزاد اسالمي ،واحد

عمومي

هاشمي

در نوجوانان پسر :آزمون مدل هاي ساختاري و تشخيصي

ارسنجان

باليني

امين شيري

1

خالصه رزومه دکتر مصطفی خانزاده

نقش

صفحه  8از10

رشته

دانشجو

20

استاد مشاور

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

پریسا بابایي

20

استاد مشاور

کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

21

استاد مشاور

کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

23

استاد مشاور

کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

23

استاد مشاور

کارشناسي ارشد حسابداري

86

استاد مشاور

81

استاد مشاور

فاطمه
اقبالي

عنوان

دانشگاه

بررسي اثربخشي روانشناسي مثبت گرا بر تاب آوري و خوش

آزاد اسالمي ،واحد

بيني همسران مردان معتاد شهر اصفهان (دفاع شده)

خمينيشهر

اثربخشي آموزش گروهي هوش هيجاني بر تنظيم شناختي
هيجان ،اختالالت رفتاري و مهارتهاي اجتماعي دانش
آموزان مدارس شبانه روزي پایه نهم (دفاع شده)

پيام نور ،مرکز
زرین شهر

زهراسادات

بررسي راهبردهاي مختلف متقاعد سازي در طراحي

موسسه آموزش

اميري

سناریوهاي تبليغاتي در اینستاگرام

عالي فيض االسالم

بررسي نقش ميانجي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در
زهرا معيني

ارتباط بين طرحوارههاي ناسازگار اوليه و باورهاي فراشناخت

موسسه آموزش

کيا

با اضطراب مرگ در زنان مبتال به سرطان تحت شيميدرماني

عالي فيض االسالم

شهر اصفهان
پوریا

آینده پژوهي تدوین برنامه جامع آموزش حسابداري در

موسسه آموزش

پارسانسب

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي آزاد

عالي فيض االسالم

کارشناسي ارشد برنامه ریزي

صدیقه

آموزشي

پورحسيني

کارشناسي ارشد گفتاردرماني

بررسي رابطه ویژگيهاي شخصيت هگزاکو و هوش هيجاني با
عالقه به درس ادبيات در دانش آموزان دختر پایه نهم شهر
اردکان در سال تحصيلي ( 30-31دفاع شده)
مقایسه مشکالت رفتاري کودکان پيشدبستاني داراي لکنت و

بهناز
اميدزاده

بدون لکنت با استفاده از پرسشنامه مشکالت رفتاري کودکان
پيش دبستاني ( فرم معلم) در سال ( 1832دفاع شده)

آزاد اسالمي ،واحد
اردکان
دانشگاه علوم
پزشکي اصفهان

سوابق تدریس
دروس تدریس شده

مقطع تحصیلی

-1آسيب شناسي رواني  1و  -2 ،2روانشناسي مرضي کودک -3 ،اصول روانشناسي باليني -4 ،اصول و مباني راهنمایي و مشاوره-5 ،
روانسنجي -6 ،کاربرد کامپيوتر در روانشناسي -7 ،بهداشت رواني-8 ،روانشناسي فيزیولوژیک -9 ،فيزیولوژي اعصاب و غدد-11 ،
1

کارشناسي

روانشناسي عمومي (مباحث اساسي)  1و  -11 ، ،2آمار توصيفي-12 ،آمار استنباطي -13 ،روش تحقيق-14 ،کاربرد آزمونهاي رواني 1
و  -15 ،2آزمونهاي روانشناختي  1و  -16 ،2اصول و فنون راهنمایي و مشاوره تحصيلي -17 ،کارورزي در مشاوره مدرسه-18 ،کليات
روانپزشکي
دروس تدریس شده

مقطع تحصیلی

-1آسيب شناسي رواني پيشرفته -2 ،روشهاي پژوهش پيشرفته -3 ،پسيکوفيزیولوژي و نوروپسيکولوژي یا مقدمات نوروپسيکولوژي-4 ،
2

کارشناسي

آمار استنباطي پيشرفته -5 ،روشهاي آماري پيشرفته  1و  -6 ،2کاربرد کامپيوتر در روانشناسي و روانسنجي -7 ،تهيه و کاربرد آزمونهاي

ارشد

رواني -8 ،کاربرد آزمونهاي شخصيت -9 ،انگيزش دروني -11 ،سمينار در مسائل روانشناسي -11 ،بررسي مسائل بهداشت رواني در
ایران و جهان -12 ،سمينار در مسائل مشاوره مدرسه

8

دکتري
تخصصي

-1تجزیه و تحليل طرحهاي تجربي-2 ،آمار استنباطي و روش تحقيق پيشرفته -3 ،آمار استنباطي پيشرفته در روانشناسي سالمت
3

صفحه  9از10

خالصه رزومه دکتر مصطفی خانزاده

سوابق اجرایی -علمی
1

رئیس ،موسسه آموزش عالی فیض االسالم ،خمینی شهر از مردادماه  1399تاکنون

2

معاون آموزشی-پژوهشی ،موسسه آموزش عالی فیض االسالم ،خمینی شهر از شهریورماه  1398تاکنون

3

مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،موسسه آموزش عالی فیض االسالم ،خمینی شهر از دیماه  1397الی شهریورماه 1398

4

مدیریت گروه روانشناسی و مشاوره ،موسسه آموزش عالی فیض االسالم ،خمینی شهر از دیماه  1397الی دیماه 1398

0

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران

0

رئیس اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناسی و علوم رفتاری 31 ،شهریور  ،1411موسسه آموزش عالی فیض االسالم

1

عضو شورای اداری شهرستان خمینی شهر

3

عضو شورای فرهنگ عمومی خمینی شهر

3

عضو اصلي کارگروه مراقبت معنوي براي مبتالیان به سوء مصرف مواد از سال  31تاکنون

16

عضو کميته علمي و هيات داوران همایش کشوري کودکان با نيازهاي خاص ،دانشگاه فرهنگيان ،اردیبهشت 1831

11

عضو کميته علمي و هيات داوران اولين همایش ملي پژوهشهاي نوین در روانشناسي و علوم رفتاري 81 ،شهریور  ،1166موسسه آموزش عالي فيض االسالم

12

عضو کميته علمي ششمين همایش ملي روانشناسي ،مشاوره و مددکاري اجتماعي ،دانشگاه آزاد خميني شهر ،اسفند 1830

18

تأسيس و همکاري با مرکز مشاوره سالمندان در کانون جهاندیدگان شيراز (مرکز روزانه سالمندي شيراز)1836 ،

11

عضویت در گروه اجرایي برنامههاي روانشناختي بنياد نخبگان استان فارس 1836-1833

10

مسئول مرکز مشاوره خوابگاههاي پسران دانشگاه شيراز ،آبان  1833الي خرداد 1836

10

داوري بيش از دویست پایان نامه ،مقاله و طرح پژوهشي

2

کارگاه آموزشي مشاوره تحصيلي ،دبيرخانه منطقه  0مشاوره کشور ،دانشگاه شيراز

8

کارگاه آموزشي درمان مبتني بر پذیرش و تعهد ،انجمن روانپزشکي اصفهان ،بيمارستان فارابي

1

کارگاه آموزشي درمان شناختي وسواس ،انجمن علمي مشاوره دانشگاه تربيت معلم تهران

0

کارگاه آموزشي اعتياد و درمان آن ،انجمن علمي مشاوره دانشگاه تربيت معلم تهران

0

شرکت در سمپوزیوم پيشگيري و درمان عوارض عصبي -رواني ناشي از جنگ

0

سلسله کارگاههاي مهارتهاي زندگي براي نخبگان ،بنياد نخبگان استان فارس

دوره های گذرانده شده

دوره های برگزار شده (مدرس)
2

دوره آشنایی با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد برای کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان.

8

سلسله کارگاه های آموزشی مهارتهای فرزندپروری برای کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان.

1

سلسله کارگاه های آموزشی مهارتهای زندگی برای کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان.

0

سخنرانی در زمینه پیوند عاطفی خانه و کارخانه برای کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان.

0

سلسله کارگاه های آموزشی زمینه تفاوتهای عاطفی زن و مرد برای کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان.

1

دوره آشنایی بلوغ نوجوانان پسر برای والدین و فرزندان کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان.

3

سلسله کارگاه های آموزشی قاطعیت و اعتماد به نفس برای کارکنان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان.

3

کارگاه مدیریت استرس براي دانشجویان دانشگاه پيام نور اصفهان.
3

صفحه  10از10

خالصه رزومه دکتر مصطفی خانزاده

16

دوره آموزشي آسيب شناسي رواني پيشرفته ،کلينيک دکتر آرش ناهيد.

11

دوره آموزشي روشهاي آماري پيشرفته ،کلينيک دکتر آرش ناهيد.

12

دوره آموزشي آزمونسازي در روانشناسي و مشاوره ،کلينيک دکتر آرش ناهيد.

12

دوره آموزشي مدليابي معادالت ساختاري ،کلينيک دکتر آرش ناهيد.

18

دوره جامع اختالالت شخصيت :عالمت شناسي و تشخيص ،سبب شناسي و مقدمه اي بر درمانها .موسسه آموزش عالي فيض االسالم

سوابق درمانی و کلینیکی
2

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران (شماره نظام)5386 :

8

فعاليت به عنوان روانشناس باليني در کلينيک خصوصي ،از سال  1831تاکنون

1

همکاري نيمه وقت با مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان رواندرمانگر از 1832-31

0

همکاري نيمه وقت با مرکز مشاوره دانشگاه هنر اصفهان به عنوان رواندرمانگر در سال 1838

0

همکاري نيمه وقت با کلينيک جامع دکتر ناهيد (خميني شهر) به عنوان رواندرمانگر از تيرماه  1832تاکنون.

1

همکاري نيمه وقت با مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان به عنوان رواندرمانگر از اسفند 1832-38

3

همکاري نيمه وقت با مرکز مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز به عنوان رواندرمانگر از 1831-32

3

همکاري با مرکز مشاوره دانشگاه شيراز ،مصاحبه تشخيصي و رفتاردرماني1833-36 ،

16

مشاور مرکز مشاوره خوابگاههاي پسران دانشگاه شيراز ،مصاحبه ،تشخيص و درمان1833-36 ،

11

همکاري با مرکز مشاوره سالمندان در کانون جهاندیدگان شيراز ،مشاوره فردي و رواندرماني حمایتي و کار با مشکالت ویژه سالمندان1836 ،

12

 166ساعت کارورزي رفتاردرماني و شناخت درماني در کلينيک روانشناسي باليني دانشگاه شيراز1833-36 ،

12

همکاري با کلينيک روانشناسي آتيه تهران به عنوان روانسنج1833 ،

توانمندی ها
تسلط بر نرم افزار آفيس (ورد ،پاورپوینت ،اکسل و)...
8

تسلط بر فرآیند آزمونسازي و تهيه ابزار در روانشناسي و مشاوره

1

تسلط در کاربرد روشهاي پژوهش آميخته ( )mixed methodدر علوم رفتاري

0

تسلط بر نرمافزار آماري SPSS

0

تسلط بر نرمافزار آماري  LISRELو  AMOSو مدليابي معادالت ساختاري

1

تسلط بر نرمافزار آماري  SmartPLSو نسل دوم مدليابي معادالت ساختاري

3

مشاور پژوهشي و تسلط بر تجزیه و تحليل آماري کمي در علوم انساني

3

رواندرماني و مشاوره فردي

16

انواع گروه درماني براي اختالالت خاص ،مانند وسواس ،اعتياد ،اضطراب اجتماعي ،کنترل درد و ...
برگزاري انواع دورهها و کارگاههاي تخصصي
داراي مدارک زبان  MHLEو زبان دانشگاه شهيد چمران اهواز

16

