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 )2سابقه خدمت:
 23سال
 )3برخي از مقاالت پژوهشي چاپ شده:
 -1اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های اینترنتی با میانجی گری
 -2متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر شهر تهران
 -3بررسی نقش راهبردهای مقابله با استرس ،هدفمنددی در زنددگی و کیفیدت زنددگی در تبیدین
سازگاری زناشویی بازنشستگان
 -4پیش بینی بهزیستی روان شناختی سالمندان بر اساس توان مدیریت استرس و حمایت اجتماعی
 -5تدوین مدل آموزش زوج درمانی بوم شناختی چند بعدی به مشاوران مراکدز مداخلده در بادران
سازمان بهزیستی (مطالعه کیفی با تمرکز بر کاهش میل به طالق و تعارضات زناشویی)
 -6مقایسه پلیس کارآمد و ناکارآمد از لااظ شخصیتی در رسته های عملیاتی
 -7ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان در استان های مرکزی و همدان
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 -8تاثیر مشاوره گروهی «راه حل ماور» بر خودکارآمدی و حمایت اجتماعی کودکان کار
 -9اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری سالمندان
 -11بررسی کیفی ارتباط با خداوند در دوره سالمندی
 -11رابطه بین هوش هیجانی ،سبک های دلبستگی و همبستگی خانوادگی با استفاده از فیس بوک
در کاربران
 -12نقش ویژگی های شخصیتی ،نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در کیفیدت روابد زناشدویی
بازنشستگان
 -13مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میدانجی
خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه (در افراد دارای رواب فرازناشویی عاطفی)
 -14تاثیر بهزیستی معنوی و تاب آوری در پیش بینی اضطراب مرگ در میدان سدالمندان در شدهر
تهران
 -15پیش بینی ارتباط با خدا بر اساس رویداد های زندگی ،هوش معنوی و ترسیم روند زنددگی در
سالمندان
 -16تفاص کیفی برای تشخیص اختالالت کژکارکردی های جنسی و تاثیر آن بر کارکرد خدانواده
در آسیب دیدگان بمباران شیمیایی سردشت
 -17پیش بینی رفتار جامعه پسند در سالمندان بر اساس رابطه با خداوند و ویژگی هدای جمعیدت
شناختی
 -18ساختار شخصیت و جنبه های پویایی انسان در آموزه های شیخ ابوسعید ابوالخیر
 -19شناسایی مولفه ها و طراحی مدل سندرم استرس جابه جایی در سالمندان ایرانی
 -21اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت گروهی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی زنان مبدتال
به مولتیپل اسکلروزیس
 -21بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسالمی» با «رضایت زناشویی» با واسطه گری «خوش بینی»
 -22بررسی رابطة جهت گیری مذهبی با نگرش به حجاب و خودمهارگری در دانشدجویان دانشدگاه
عالمه طباطبائی
 -23نقش واسطه ای خوش بیندی در رابطده بدین الگوهدای شخصدیتی ،باورهدای مدذهبی ،عالقده
اجتماعی و سالمت روان
 -24اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب مبتالیان به MS
 -25دیدگاه ارتباطی شخصیت با تکیه بر منابع اسالمی
 -26مقایسه ی سبک های یادگیری ،سبک هدای مطالعده و مددیریت زمدان در دانشدجویان ممتداز
وغیرممتاز
 -27سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی (ارتبداط انسدان بدا خدود ،خداوندد ،دیگدران و
طبیعت)
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 -28بررسی و مقایسه تأثیر آموزش های فراشناختی و شناختی بر یادگیری درس آمار توصدیفی بدا
توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
 -29اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه
 -31ساخت ،پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامهی تاب آوری روانی ملی
 -31اثربخشی مداخله مبتنی بر مدل بوم شناختی در کاهش میل به طالق و تعارض زناشویی
 -32بررسی تالیلی تاب آوری روانی ملی
 -33رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی
 -34بررسی رشد تاولی هوش هیجانی و مولفههای آن در کارکنان رسته انتظامی شداغل ناجدا (در
طیف سه گروه سنی)
 -35بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر افزایش تاب آوری نوجوانان پسر در معرض
خطر در یکی از شهرک های نظامی
 -36مفهوم شناسی سالمت از دیدگاه قرآن و حدیث
 -37مقایسه ی اثر بخشی سه شیوه ی آموزش مستقیم ،آموزش به کمک کدامپیوتر و ترکیبدی بدر
کاهش مشکالت دانش آموزان دارای اختالل ریاضی
 -38اثربخشی امید درمانی گروهی بر افزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سالمند
 -39نقش منبع کنترل ،معنای زندگی و رواب زناشویی در پیشبینی کیفیت زندگی بازنشستگان
 - 41نقش هیجانهای منفی و سبکهای دلبستگی در پیشبینی اعتیاد به اینترنت
 -41بررسی رفتار شهروندی سازمانی پرستاران با توجه به نقش تعدیلی زایندگی :رویکردی تاولی
 -42رابطه اختالل خودزشت انگاری با اعتیاد اینترنتی و احساس تنهایی در میدان نوجواندان دختدر
شهر تهران
 -43نقش تاب آوری ،معنویت و دینداری در پیش بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان
 -44مقایسه ارزش های فردی حاکم بر پلیس کارامد و ناکارامد
 -45بررسی مقایسه ای احساس تنهایی در میان مردان سالمند بازنشسته و کارگر
 -46تالیل آموزش ،پذیرش و تغییر رفتار حجاب دختران در مراحل تاول(از کودکی تا جوانی)
 -47پیش بینی نارسایی های شناختی بر اساس اختالالت روان شناختی با واسطه گری فراشدناخت
در سالمندان
 -48اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بر امید و نشاط معلمان بازنشسته
 -49طراحی برنامه آموزش فلسفه برای والدین و اثربخشی آن با برنامه آموزش فلسفه برای کودکان
در تاول اخالقی و خود مهارگری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی
 -51تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گدرایش بده رفتارهدای
پرخطر نوجوانان در معرض خطر
 -51اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی در کداهش افکدار مزاحم،اجتنداب ،بدیش برانگیختگدی و
شدت درد در زنان مبتال به سرطان پستان
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 -52بررسی رابطة بین گرایشهای مذهبی و سالمندی موفق.
 -53بررسی معیارها و مشکالت ازدواج دانشجویان دانشگاه شهرکرد.
 -54تالیل ماهیت هوش در دورة سالمندی و رابطة آن با سالمندیموفق.
 -55رویدادهای زندگی و سالمندی موفق
 -56تاثیر کنکور بر سالمت عمومی  ،عزت نفدس و نشدانه هدای اخدتالالت رواندی راه نیافتگدان بده
دانشگاه
 -57بررسی عوامل مرتب با نگهداشت نیروهای متخصص در مناطق ماروم
 -58بررسی شیوه های والدینی و تاثیرات آن بر تاصیالت فرزندان
 -59بررسی میزان یادگیری خودتنظیمی در بین حافظان و غیرحافظان قران
 -61سنخ شناسی فرزندپروری خانواده(ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر)و تاثیر آن بر سبکهای
یادگیری
 -61شناسایی نیازهای آموزشی زنان نوسواد نهضت سواد آموزی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی
 -62تاثیر خودکارآمدی ادراک شده بر پردازش اطالعات چهره های هیجانی
 -63الگوهای نیازسنجی در مراکز یادگیری مالی
 -64بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبکهای تفکر و انگیزه پیشرفت دانشجویان
 -67تأثیر سبک های تفکر بر الگوهای ابراز و مهار خشم در دانشجویان
 -68اثر توجه سطوح پردازش و سبک های یادگیری بر حافظه آشکار و نا آشکار
 -69بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی ،سالمت عمومی و احساستنهدایی در
بین سالمندان باالتراز61سال.

70- A Prediction Model of Cognitive Failures Based on Personality Dimensions and
Lifestyle in the Elderly
71- Comparison of the components of Emotional Intelligence (EI) in Successful and
Unsuccessful Elderly 54- People in Rafsanjan city and the Contribution of these
Components in Predicting Successful Aging
72- Dysfunctional Attitudes and Coping Strategies in Substance Dependent and
Healthy Individuals
73- Effectiveness of group acceptance and commitment therapy on reducing
depression of multiple sclerosis
74- The role of family functioning and generation gap in the relationship between
parental controls style and addiction to social networks
75- Prediction of Psychological Disorders Based on Meta-cognitive Components in
the Elderly of Tehran
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 )4کتابها:
 -1راهنماي تربيت کودک)Child Training Guidance (.
 -2مشکالت کودکان و نوجوانان.
()Children and Adolescents Disorders
 -3سالمندي موفق)Successful Aging(.
 -3مقياسهاي سنجش در روان پزشکي سالمندي
)(Assessment Scales in Old Age Psychiatry
 -3درآمدي بر روان شناسي سالمندي
)(The Psychology of Ageing -An Introduction
 -9روانشناسي سالمندي
)(The Psychology of Aging
 -3زندگي در فرهنگهاي مختلف(روانشناسي تحولي بين فرهنگي)
)(Lives Across Cultures- Cross Cultural Developmental Psychology

 )5گزارشهاي علمي و تخصصي:
 )6عضويت در مجامع و انجمن هاي ملي و بين المللي:
 مسئول کار گروه تخصصي روانشناسي شوراي تحول مدير کارگروه تخصصي برنامه ريزي و گسترش آموزش عالي روان شناسي عضو نظام روان شناسي و مشاوره ايران عضو انجمن روان شناسي ايران عضو انجمن تعليم وتربيت ايران )7مسئوليتهاي اجرايي:
 -1عضو هيئت علمي دانشگاه( از سال  1333تا کنون)
 -2مسئول دفتر مشاوره دانشجويي()1333-1383
 -3مسئول دفتر استعدادهاي درخشان()1381-1383
 -3مديرگروه ادبيات و علوم انساني()1333-1336
 -3رييس دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهرکرد (.)1382-1383
 -9رييس دانشگاه شهرکرد(.)1383-1383
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 -7معاون آموزشي دانشگاه پيام نورکشور(.)1383-1361
 -8معاون پژوهشي دانشگاه عالمه طباطبايي()1362-1362
 -9عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي( 1388تا کنون)

)8راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها(برخي موارد):
-

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با فرسودگی شغلی زنان معلم . . .
رابطه بین ویژگیهای شخصیت سالمت روان و احساس تنهدایی در کداربران دانشدجوی اسدتفاده
کننده از شبکه های اجتماعی مجازی
اثربخشی تئاتر درمانی بر کمرویی دانش آموزان . .
اثربخشی آموزش مسولیت پذیری برپایه واقعیت درمانی بر کاهش پرخاشگری . .
رابطه سبکهای تصمیم گیری با مولفه های سدالمت روان اعضدا هیئدت علمدی دانشدگاه تربیدت
مدرس
رابطه میان ویژگی های شخصیت با خودکارآمدی درسالمندان موفق وناموفق
بررسی اثربخشی تاریک زیر آستانه ای بر پیگیری ناهشیار هدف
اثر بخشی آموزش فرزند پروری بر کاهش تنیدگی مادران و مشکالت رفتاری کودکان مبدتال بده
اختالل نافرمانی مقابله ای
مقایسه ارتباطات میان فردی و عملکرد شغلی در کارکنان خ و ستاد شرکت سایپا
شاخص های سالمت معنوی در قرآن و حدیث
و موارد متعدد دیگر

 – 9پروژه هاي تحقيقاتي(برخي موارد):
 -1بررسي عواملل ملر ر در جلذ

و نگهداشلت نيروهلاي متخصلن در منلاطق محلروم اسلتان

چهارمحال و بختياري.
 -2شناسايي نيازهاي آموزشي زنان نوسواد در نهضت سواد آموزي استان.
 -3بررسي تأ ير کنکور بر شرايط روحي و رواني راه نيافتگان به دانشگاه.
 -3شناسايي دانشآموزان استثنايي تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) در استان چهارمحلال
و بختياري.
 -3بررسي معيارها و مشکالت ازدواج دانشجويان دانشگاه شهرکرد.
 -9بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان دانشگاه شهرکرد.
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 -3بررسي اختالالت رفتاري دانشآموزان و توانمندي فارغالتحصيالن تربيت معلم در شناسلايي و
حل آنها.
-8زمينه يابي اشتغال بانوان.
-6زمينه يابي تشکيل تعاونيهاي مولد.
-10بررسي ابعاد و عوامل مر ر بر تهاجم فرهنگي در بين جوانان.
-11طرح بومي سازي کتا

روانشناسي تحولي پيشرفته

-12بررسي کيفيت ارتباط با خداوند در دوره سالمندي و رابطله آن بلا رفتارهلاي جامعله پسلند و
کيفيت زندگي.
-13بازنگري برنامه کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي
 -13طراحي و اجراي کارگاه هاي ارتقا مهارت ارتبلاطي بلر سلبک ايرانلي اسلالمي ويلژه زوجلين
متقاضي طالق(مهر) با اولويت شهرستانهاي تهران

 )11عضويت در هيئت تحريريه مجالت علمي و بين المللي:
 صاحب امتياز و مدير مسئول فصلنامه ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهرکرد عضو هيئت تحريريه فصلنامه امنيت ملي عضو هئيت تحريريه مجله پيري دانشگاه رازي )11گزارش کنفرانسها:
 -1ارائه مقاله در هفتمين کنگره روان شناسي اروپايي (2003وين-اطريش).
 -2ارائه مقاله در بيست و چهارمين کنگره بين المللي روان شناسي (2003پکن-چين).
 -3ارائه مقاله در کنگره بين المللي جامعه روانشناسان (2003کيپ تاون-آفريقاي جنوبي).
 )12مقاالت ارايه شده در کنفرانس هاي ملي و بين المللي(برخي موارد):
 -1تالیل آموزش ،پذیرش و تغییر رفتار حجاب دختران در مراحل مختلدف تادول(از کدودکی تدا
نوجوانی)
 -2بررسی درک جوانان و میانساالن از سالمندی خود
 -3بررسی تاثیر روایت درمانی گروهی بر میزان رضایت از زندگی مردان سدالمند مسدتقر در مرکدز
سالمندان
 -4آسیب شناسی تعامل خانواده -سالمند
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 -5بومی سازی دانش و روانشناسی در تجارب جهانی
 -6پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس استرس ,با میانجی گری سبک های دل بستگی
 -7ضرورت نقد علوم انسانی موجود با مطالعه موردی دانش روانشناسی
-8بررسی رابطه سخت رویی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و ادراک ریسک با  PTSDو افسدردگی
در آسیب دیدگان ناشی از حوادث شغلی
 -8ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارتباط انسان با طبیعت
 -9بررسی تاثیر سن ،جنسیت و تاهل بر الگوهای ارتباط انسان با طبیعت
 -11نقش سبک های دلبستگی و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی اعتیادپذیری دانش آموزان
 -11مکانیزم های دفاعی و تاریف شناختی در مردان قاتل
 -13روان شناسی ومذهب وآسیب شناسی تربیت مذهبی.
-14مروری بر نظریههای ارائهشده در گسترة اعتیاد و تالیل نقش خانواده.
-15جوان در اندیشة امامحسین(ع) و تالیلی روانشناختی بر گرایش جوانان به امامحسین(ع).
«-16تالیل ماتوای بیانات امام(ره) دربارة جوانان».
-17خانواده تنها متهم نیست ،خانواده را متهم نکنیم.
 -19مروری بر مؤلفههای مهم مذهب و مقیاسهای سنجش مذهبی.
 -21مذهب در نگرش نظریهپردازان و در گسترة پژوهش(تالیلی روانشناختی از مذهب).
 -21استعدادهای درخشان (تیزهوشی یا انگیزه تاصیلی؟)
 )13زمينه هاي تحقيقاتي مورد عالقه:
 روان شناسي تحولي روان شناسي شخصيت روان شناسي بومي روان شناسي ديني روانشناسي باليني -روان شناسي سالمندي
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