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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 رزومه اینجانب جعفر جدیری اهم فعالیت ها و 

   تبریز 8531متولد 

  8531ورود به حوزه علمیه حضرت ولی عصر )عج ( بناب در سال  

   8533ورود به حوزه علمیه قم در سال   

   سررال در موسسرره وموزشرری شیوه رری امررا   مینرری در مقطررک رارشناسرری رشررته روان ناسرری شررروت تیصرری ت

8533 
   8511ورود به مقطک رارشناسی ارشد روان ناسی در سال 

  بررا موعرروت  ررانواده و سررا ت مقیررا  رعررامندی  8513فررارا التیصرریط مقطررک رارشناسرری ارشررد روان ناسرری

نری( برا ابرات هیجرانی برا        معیارهرای دی رابطره رعرامندی زناشرویی)بر اسرا      عنوان پایاان ااها:    زناشویی اس می . 

 33/81 امتیاز عالی

     8511ورود به مقطک درتری روان ناسی  

   طراحرری    رسااا : عنااوانبررا موعرروت زوم درمررانی اسرر می و 8513فررارا التیصرریط مقطررک درتررری روان ناسرری

امتیراز  . برا  شروتکط زناشویی درمرانرری برا رویکررد اسر می و امکرای سرنجی وی در بضبرود رعرایت زناشرویی          

. اسرتاد راهنمراد درترر علری فتیری وشرتیانی. اسرتاد م راورد درترر فرشرته موترابی و درترر حسرن              13/81عالی 

 وبادی. 

 سوابق علمی

 آموزشی(  الف

عمررومی   ؛ درو  روان ناسرریره()  مینرری امررا  شیوه رری و وموزشرری موسسرره ؛ رارشناسرری سررط  در ترردری الرر .   

 تا به حال 8511از سال    روان ناسی رار؛ دوره های متعددیروان  بضداشت اصول م اوره و راهنمایی

  ؛ ارشد رارشناسی سط  در تدری ب.

؛ روان ناسرری رشررد   ررانواده درمررانی  م رراوره ازدوام  ن ریرره هررای  موسسرره ومرروزل عررالی ا رر ت و تربیررت قررم . 8

 شخصیت  اصول و فنوی م اوره و راهنمایی. دوره های متعدد
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عرالی امرا  رعرا)ت(؛ روان ناسری عمرومی   رانواده درمرانی  ن ریره هرای شخصریت  وسریب شناسری             . موسسه وموزل 1

 روانی  ن ریه های رواندرمانی. دوره های متعدد

. مررز تخصصری م راوره اسر می امرا   مینری)ره(؛ روان ناسری رشرد  م راوره ازدوام   رانواده درمرانی. دوره هرای            5

 متعدد

 ؛ روان ناسی رشد  بضداشت روای  روان ناسی اجتماعی. دوره های متعددقم علمیه حوزه تبلیغ تخصصی مررز . 4

  اس می؛ وسیب شناسی روانی . دان راه معارف3

. مرررز تخصصرری تبلیررغ حرروزه علمیرره  وزسررتای؛ روان ناسری رشررد  م رراوره ازدوام  روان ناسرری عمررومی. دوره هررای   6

  متعدد

 پژوهشی(  ب

 سررن و ازدوام مرردت طررول تیصرری ت  شررنا تی جمعیررت متغیرهررای بررا زناشررویی رعررامندی رابطرره   هقا اا: .8

 شنجم شماره  )علمی شیوه ی(دین و روان ناسی فصلنامه ازدوام 

 یعلمرر) دیررن و روان ناسرری فصررلنامه اسرر می  زناشررویی رعررامندی مقیررا  اعتباریررابی و سررا ت   هقا اا: .1

 ه تم شماره  (یشیوه 

 دیرن  و روان ناسری  فصرلنامه  هیجرانی   ابرات  برا  دینری  معیارهرای  اسرا   برر  زناشویی رعامندی رابطه   هقا : .5

 یازدهم شماره  (یشیوه  یعلم)

بررر رعررایت زناشررویی. دوفصررلنامه مطالعررات اسرر   و  ااربخ رری زوم درمررانی بررا رویکرررد اسرر می هقا اا:   .4

 (18شذیرل. چاپ در شماره اع   . ))علمی شیوه ی(روان ناسی

 زندگی حدیث مجله افسردگی  از رهایی   هقا : .3

 توشه ره مجله فراغت  اوقات   هقا : .6

امرا   شیوه ری   –وموزشری  موسسره    انت رارات   8515سرال ن رر    . زناشرویی  رعرامندی هیجرای و     کتاا   .3

  مینی ره

 / موسسه وموزشی شیوه ی اما   مینی )ره(  ارزیاب فصلنامه علمی شیوه ی روان ناسی و دین .1

  / شیوه راه حوزه و دان راه شیوه ی مطالعات اس   و روان ناسی فصلنامه علمیدو ارزیاب  .1

 م اوره و روان ناسی بخش اس می تبلیغات دفتر "جو و شر " افزار نر  تضیه در شیوه ی همکار .81
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 "دستیار " ایم اوره افزار نر  تضیه در شیوه ی همکار .88

 نامهراهنمایی و مشاوره پایانج( 

 ) درحال انجا ( ایای نامه های رارشناسی ارشد و درتریاستاد راهنما و م اور در ش           

 آموزشی های کارگاهاهم (  د

 )ارتباط موار( روزه سه وموزل و شرورل استای ای   . دره شضر. – بصیرت طرح .8

زناشرویی     رتضرای ارتبراط  مضا)  روزه شرش  شریراز  – جمضروری  ریاسرت  زنرای  امرور  مررز - مضر مطلک طرح .1

  روابر  برا  رانواده    روابر  جنسری    حط تعرار،  فرزنردشروری  مردیریت مرالی  رانواده  سرا تار  رانواده       

 همسر(

زی و شروهر     ارتبراط ) شریراز  و ررمان راه  ررمرای   -  جمضروری  ریاسرت  زنرای  امرور  مررز - رحمت طرح .5

 (مضارتضای م اوره ای

ترا بره    8511از سرال  . شرضرهای مختلر     ر رور  معاونت تضرذیب حروزه هرای علمیره     -طرح تربیت م اور  .4

اصررول فنرروی م رراوره      م رراوره  ررانواده   «pmc / pme» ارتبرراط مرروار   م رراوره ازدوام  )حررال 

   (روان ناسی رشد

» ارتبراط مروار   م راوره ازدوام   . قرم و م رضد )    اتیادیره هرای قرانری سراسرر ر رور      –طرح تربیت م اور  .3

pmc / pme»    14اردیبض ت  – 15 دیمرداد و  رشد انسای(  م اوره  انواده  

 15مضارت ارتباط با همسر / راررنای استانداری قم / وبای  .6

اردیبض رت و  ررداد    )ارتبراط مروار / رشرد انسرای (     –تضررای   –دفتر تبلیغات اسر می   –طرح تربیت م اور  .3

14 

   یرزد   «دو دوره ».  رر  وبراد   اصرفضای    ر رور سراسرر  حروزه علمیره  رواهرای     –طرح تربیت مصاحبه گر  .1

 14 رداد  ) رارگاه فنوی مصاحبه(

 14  انواده و راررنای وزارت دفات / همدای . مرداد –مضارت ارتباط با همسر  .1

 14مرداد  –اهواز  –طرح تربیت م اورای  –ارتباط موار / هول هیجانی   .81

 14راررنای جامعه المصطفی / قم . شضریور  –با همسر  ارتباطمضارت  .88
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قررم. سرره دوره .  –قرارگرراه  رراتم اانبیررا   –مربیررای قرانرری  –مضررارت حررط تعررار، در زنرردگی زناشررویی  .81

 14شضریور 

ارتباط موار. دوره تربیت مربری مضارتضرای زنردگی . مرررز م راوره صردرا برا همکراری جضراد دان رراهی.            .85

 13زمستای 

تربیت مربی مضارتضرای زنردگی. مرررز م راوره صردرا برا همکراری جضراد دان رراهی.          انتخاب همسر. دوره  .84

 .16تابستای 

 16ارتباط موار . دوره تربیت مربی مضارتضای زندگی . اداره رط اوقاف . تابستای  .83

 16مدیریت رواب  زوجین. سازمای ملی جوانای با همکاری مررز م اوره به رنگ  دا. تابستای  .86

 (متعدد یها دوره)  ها دان راه در هیفق یول یندگینما نضاد - م اور تیترب طرح .83

  حج وییروحان وموزل طرح .81

 هجرت طرح وییروحان وموزل طرح .81

 تضرای –راررنای بضزیستی  –رارگاه ارتباط موار  .11

 داشته ام( اهم کارگاه هایی که شرکت ه

 

 روزه 6/ سازمای بضریستی ر ور / م ضد  .  انواده درمانی8

 روزه 5دوره رشد / مررز ملی شاسخرویی / قم . ا ت ات 1

 روزه 5. رول فضم حدیث / مررز دارالیدیث / 5

 روزه 8. ارتباط موار / مررز م اوره اما   مینی / قم 4

 روزه 8/ مررز م اوره اما   مینی / قم ( pmc. م اوره ازدوام )3

6 .CBT   روزه 5/ مررز م اوره اما   مینی / قم 

 روزه4 تضرای/ مررز م اوره اما   مینی / . ریلک  درمانی 3
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 مشاوره(  و

  علمیه حوزه شبضات به گویی شاسخ مررزدر  رتبی م اوره .8

 اس می تبلیغات دفتر دینی سواات به گویی شاسخ مررزدر  تلفنی م اوره .1

 بضزیستی قم سازمای "همراز" مررز در حضوری م اوره .5

 ره  مینی اما  موسسهبه وابسته  « مأوا»  م اوره مررزدر  حضوری م اوره .4

 سازمای بضریستی قم« صدرا»م اوره حضوری در مررز م اوره  .3

 سازمای بضزیستی قم« زندگی به رنگ  دا»م اوره حضوری در مزرر م اوره  .6

 اجرایی – علمی سوابقاهم 

 سال( 1)المصطفی جامعه ب ا م اوره مررز شیوهش مدیر .8

 سال( 8) اما   مینی رهمدیر شیوهش گروه روان ناسی موسسه  .1

 سال( 4) اس می تبلیغات دفتر دینی سواات به شاسخرویی ملی مررز م اوره و روان ناسی گروه مدیر .5

 سال( 4)اس می تبلیغات دفتر دینی سواات به شاسخرویی ملی مررز ا  ت گروه مدیر .4

 سال( 5)حدود  ره()   مینی اما  شیوه ی وموزشی موسسه فرهنری یتمدیر .3

 

 اجرایی سوابق 

 )دو سال( قم علمیه حوزه اس می روان ناسی انجمن بازر  .8

 دوره هفتم . عضو هیئت مدیره انجمن روان ناسی اس می حوزه علمیه قم .  .1


