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خالصهفعاليتهايعلمی ،پژوهشی و فرهنگی
چاپ  9مقاله علمی -پژوهشی ( و  3مقاله آماده به چاپ)
چاپ و انتشار  8کتاب ( و  5کتاب آماده چاپ)
چاپ و انتشار بيش از  ۱5مقاله و جزوه و بروشور کاربردي بيشتر در زمينههاي روانشناسی
همکاري در  5پروژه تحقيقاتی ،همچنين با  5مرکز تخصصی
تدریس بيش از  ۷0واحد در مراکز آموزش عالی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
تدریس بيش از  ۳0جلسه در کارگاههاي آموزشی و مهارتی
داوري و ارزیابی علمی  5کتاب و بيش از  50مقاله علمی _ پژوهشی
راهنمایی و مشاوره  ۷پایاننامه کارشناسی ارشد و سطح سه و چهار
 ۱6سال فعاليتهاي فرهنگی و تبليغی
افتخارات و امتيازاتی چون  :پژوهشگر برتر ،پایاننامه دانشجویی برتر و دو کتاب و چند مقاله علمی برگزیده.
 5جلسه سخنرانی علمی ـ تخصصی در نشستهاي علمی
ارائه اثر علمی و شرکت فعال در سه کنگره بين المللی و  2همایش ملی
 5مورد فعاليتهاي مدیریت تخصصی و پژوهشی ،بيش از  8سال مشاوره روانشناختی

شرح فعاليتهاي علمی ـ پژوهشی
کتابها
کتاب «درآمدي بر پيشگيري از پدیدة دختران و زنان آسيبدیده و در معرض آسيب
در منابع اسالمی» ،تهران :سازمان بهزیستی کل کشور.1390 ،

چاپ شده

کتاب «از خداآگاهی تا خودآگاهی و آثار روانشناختی آن» ،قم :مؤسسه امام
خمینی(ره).1394 ،
کتاب «شخصيت متعالی و سالمت روانی در پرتو خداآگاهی» ،قم :پژوهشکده
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باقرالعلوم(ع).1395 ،
کتاب «طعمزندگی :نشاط و شادابی با آب» (در موضوع آثار معنوی و روانشناختی
آب) ،قم :انتشارات خادم الرضا(ع).1387 ،
کتاب «این گره با دست باز میشود :مهارت حل مسئله و چیرگی بر مشکالت زندگی»،
قم :مؤسسه امام خمینی( 1393 ،چاپ سوم .)139۶
کتاب «آبدرمانی :سالمتی و تندرستی با آب» ،قم :انتشارات خادم الرضا(ع).1387 ،
کتاب «مهارت حل مسئله» ،تهران :کانون اندیشه جوان.1394 ،
کتاب «خودآگاهی و مدیریت خویشتن» ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه :کانون اندیشه
جوان.1395 ،
کتاب «سالمت و اختالل جنسی همسران :رویکردي اسالمی و روانشناختی»،
مؤسسه امام خمینی(ره).
کتاب «فرازناشویی (بیوفایی و خيانت همسران)» ،مرکز مشاوره مأوا.

آماده چاپ

کتاب «شنا ،ایمنی در آب و نجات غریق» ( با رویکرد اسالمی ،علمی و روانشناسی)
ترجمه کتاب گروهی «) »The High Price of Materialism (Tim Kasserانتشارات
رشد.
ترجمه گروهی کتاب « ) » The Counseling Primer (Leonard A. Austinموسسه
امام خمینی (ره).

مقاالت
علمی ـ پژوهشی
مقاله برگزیده سومین کنگره بینالمللی علوم انسانی اسالمی (« )1394ساخت مقياس
خداآگاهی و بررسی ویژگیهاي روانسنجی آن» ،و چاپشده در :فصلنامه اسالم و
پژوهشهای روانشناختی ،س  ،۲ش .1395 ،5
مقاله منتخب اولین کنگره بینالمللی قرآن علوم انسانی (« )139۶ظرفيتشناسی مبنایی
قرآن براي فهم و برداشت علمی از آن :رویکردي روانشناختی» ،چاپشده در مجموعه

چاپ شده

مقاالت این کنگره.
مقاله برگزیده چهارمین کنگره بینالمللی علوم انسانی اسالمی (« )139۶اصول و
معيارهاي اعتبارشناختی فهم علمی از متون اسالمی در علوم انسانی».
مقاله «مـدل اسالمی «مصونسازي» رفتار جنسی با تأکيد بر پيشگيري و درمان
انحرافات و مشکالت جنسی» ،دوفصلنامه مطالعات اسالم و روانشناسی ،پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه ،ش .1388 ،5
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ترجمه شده در:
The Islamic Model of Immunization of Sexual Behavior; Prevention and Treatment
of Sexual Problems and Deviations. Hekmat Quarterly Journal: An International
Journal of Academic Research. Published by: Canadian House of Wisdom.
ISSUE_07, 2013. 7th Issue Editorial.

مقاله «رابطه اضطراب وجودي و اضطراب مرضی و مقایسة آنها در سه گروه افراد
بزهکار ،عادی و مذهبی» ،فصلنامه روانشناسی و دین ،ش .1389 ،10
مقاله «رابطة خداآگاهی با خودآگاهی» ،فصلنامه روانشناسی و دین ،ش .1391 ،19
مقاله «از خداآگاهی تا سالمت روان :آزمون یک مدل علی با کاربرد تحليل مسير»،
فصلنامه اسالم و پژوهشهای روانشناختی ،س  ،1ش .1394 ،1
مقاله «از خداآگاهی تا خودمهارگري :آزمون یک مدل علی با کاربرد تحليل مسير»،
فصلنامه اسالم و پژوهشهای روانشناختی ،س  ،۲ش ( .1395 ،3مقاله مشترک با عبداهلل
رحیمی و رحیم میردریکوندی)
مقاله «رابطه خداآگاهی و خودآگاهی با توانمنديهاي خوي» ،فصلنامه اسالم و
پژوهشهای روانشناختی ،س  ،3ش ( 139۶ ،8مشترک با علی جلینی و رحیم
میردریکوندی)
مقاله «کارآمدي برنامة ذکرگویی در کاهش اضطراب»( ،مشترک با اباذر رضایی و
سیدهانی موسوی)

آماده چاپ

مقاله « خداآگاهی و آثار روانشناختی آن»
مقاله « رابطه ویژگیهای شخصیت با اضطراب وجودی و هدفمندی در زندگی»

دیگر مقاالت ،جزوهها ،و بروشورهاي (تکنگارهها)
جزوه آموزشی «مهارتهاي غلبه بر مشکالت زناشویی» ،مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری ،برای
تدریس مدرسین و درسنامة طرح ملی مطلع مهر.1390 ،
مقاله «قدرت فکر و دعا» ،مجله نامه جامعه ،اسفند  ،8۶ش .4۲

بروشور «حسادت کودکان» ،کلینیک مشاوره و راهنمایی بالغ (جامعة المصطفی العالمیه)
ره .

بروشور «از خودآگاهی تا مدیریت خویشتن» ،مرکز مشاوره موسسه امام خمینی

بروشور «تقوا اساسیترین درس پيشنياز خویشتنداري» ،مرکز مشاوره موسسه امام خمینی

ره.

جزوة «قصد اقامت و احکام مسافر» ( ، 1378مدرسه ولی عصر بناب)
جزوة «بررسی فقهی ترمیم بکارت و حکم تدلیس آن» ،موسسه امام خمینیره.1387 ،
مقاله «شادي و تندرستی با آب» ،مجله ورزش دانشگاه انقالب
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مقاله «مادر چگونه به دنیا آمدهام؟» ،مجله دانشپژوه،
مقاله «تربیت جنسی و شیوههای بیان مسائل جنسی برای کودکان و نوجوانان» ،مجله دانشپژوه
مقاله «نکتههاي تربيتی روزه» ،با همکاری مرکز فرهنگ قرآن دفتر تبلیغات اسالمی ،در روزنامه کیهان،
همشهری و خبرگزای فارس.
مقاله «پيامهاي شگفتانگيز آب» (شعور و هشیاری آب) ،مجله دانشپژوه.
جزوة «بلوغ و تکليف نوجوان» ،مرکز آموزشی جاویدان.
پنج بروشور در موضوع ورزش و آثار جسمی ،روانشناسی و درمانی آن ،کلینیک مشاوره و راهنمایی
بالغ (جامعة المصطفی العالمیه).
مقاله «شيوههاي درونیسازي و نهادینه کردن حجاب و عفاف در کودکان و نوجوانان» 14 ،مرداد
 ،139۶هفته نامه صبح صادق.

تدریسها در مراکز آموزش عالی
تدریس «روانشناسی شخصيت» ۲ ،واحد ،مرکز تخصصی امام خمینی(ره) ،کارشناسی ارشد (سطح
سه حوزوی) رشته مشاوره اسالمی.139۶ ،
تدریس «روانشناسی شخصيت» ۲ ،واحد ،دانشگاه معارف ،کارشناسی ارشد رشته مدیریت فرهنگی،
.1397
تدریس «روش فهم روانشناختی از متون اسالمی» ۲ ،واحد ،مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت،
رشته مشاوره خانواده.1397 ،
تدریس «بهداشت روانی» ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیره ،کارشناسی 1391 ،و 1393
(چهار واحد).
تدریس «بهداشت روانی» دانشگاه معارف ،کارشناسی ارشد.1395 ،
تدریس «روانشناسی عمومی» ،موسسه عالی امام رضا (ع) ،سطح سه ( کارشناسی ارشد)1394 ،
(چهار واحد).
تدریس «روانشناسی عمومی» ،دانشگاه امام حسین(علیه السالم) ،مرکز تربیت پاسداری و افسری علویون
قم ( 3واحد).1391 ،
تدریس «روش تحقيق نظري (رشته روانشناسی)» 1۲( ،واحد) ،موسسه آموزش عالی اخالق و تربیت،
کارشناسی ارشد1397 ،139۶ ،1394 ، 1393 ،139۲ ،
تدریس «روش تحقيق نظري (رشته روانشناسی)» ،کارشناسی موسسه امام خمینی 1394 ،139۲ ،و
 8 (1397 ،1395واحد).
تدریس «روش تحقيق عملی (رشته روانشناسی)» ،کارشناسی موسسه امام خمینی.139۶ ،
تدریس «روش تحقيق پيشرفته» ،مرکز تخصصی امام خمینی(ره) ،کارشناسی ارشد (سطح سه
حوزوی) رشته مشاوره اسالمی 1395 ،و  4( 139۶واحد).
https://telegram.me/Nooralhyat
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تدریس «روش پژوهش» مرکز تخصصی امام خمینی(ره) ،کارشناسی ارشد (سطح سه حوزوی) رشته
مشاوره اسالمی 1395 ،و  ۶( 139۶واحد).
تدریس «روانشناسی عمومی» ۲ ،واحد ،دانشگاه معارف ،کارشناسی ارشد.139۶ ،
تدریس «روش تحقيق پيشرفته» ،سطح  3پایه  11حوزه ،مدرسه عالی خاتم االوصیای قم.1393 ،
تدریس «روانشناسی شخصيت» ،یک واحد درسی ،دوره تربیت مشاورین استان کرمانشاه (،)1393
برگزاری از طرف آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
تدریس «روانشناسی تبليغ» ۲ ،واحد ،آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.1394 ،
تدریس «روش تحقيق» ،مؤسسه امام خمینی ،کارشناسی ،از نیمسال دوم  89-90تا کنون ( 3دوره10 ،
واحد)
تدریس «مقدمات پژوهش» ،مؤسسه امام خمینی ،کارشناسی ،نیمسال اول  ۲( 91-90دوره 8 ،واحد).
تدریس دروس صرف و نحو ،مدرسه ولی عصر بناب ( سال  1378استادیاری و  1379رسمی)
تدریس «روانشناسی رشد» ،دورة تربیت مشاورین حوزه ،برگزاری از طلرف اداره مشاوره معاونت
تهذیب حوزه ،در بناب ،تابستان .1390
تدریس «اصول و فنون مشاوره» ،مجتمع عالی امام خمینی(ره) ،کارشناسی ،نیمسال دوم تحصیلی-90 ،
 ۲( ،91واحد).
تدریس «روش پژوهش» ،سطح  3پایه  7و  8حوزه ،مدرسه عالی خاتم االوصیای قم ۲( 1390 ،دوره8 ،
واحد).

تدریس در کارگاههاي آموزشی
دوره های آموزشی مهارتهای زندگی (مهارت حل مسئله) برای دروة ضمن خدمت فرهنگیان استان
ایالم (مدیران ،معاونین پرورشی و مشاورین مدارس) ،با مشارکت استانداری 10 ،دوره.1389 ،
کارگاه آموزشی « مهارت خودآگاهی و عزت نفس» ،تربیت مشاورین نهاد نمایندگی ولی فقیه.1391 ،
کارگاه «مشاوره تحصيلی» ،یک واحد درسی ،دوره تربیت مشاورین استان کرمانشاه (،)1393
آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
دورههای «سبک زندگی اسالمی» ،از جمله جلسات گفتمان اعتقادی در شهرستان میانه.1395 ،
دورههای آموزشی «زن و خانواده» ،حوزه خواهران زینبیه شهرستان میانه.1395 ،
کارگاه «مشاوره شغلی ،با موضوع ویژگیهاي شخصيتی» ،یک واحد درسی ،دوره تربیت مشاورین
سراسر کشور ( ،)1394مرکز آموزشهای کاربردی حوزه علمیه قم.
کارگاه آموزشی «روش پژوهش» برای طالب امام صادق(ع) زاهدان در دوره تابستانی قم ،از طرف
معاونت پژوهش حوزه.1389 ،
کارگاههای آموزشی «غنچههاي شرم» (روابط دختر و پسر)  ،مدارس شهرستان میانه 8 ،دوره.1390 ،
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کارگاه یک روزه (دو دوره) «روش پژوهش با رویکرد طرحنامه تحقيق (پروپوزال)» ،طالب خارجی
مدرسه حجتیه قم.1390 ،
کارگاه سه روزه «روش پژوهش ،با رویکرد مقالهنویسی» ،مدرسه امام خمینی(ره) تهران ،مشهد
.1394
کارگاه دو روزه برای دو گروه «مهارتهاي جنسی همسران» ،تربیت مربی ،میز خانواده (قطب اخالق،
خانواده و سبک زندگی اسالمی) دفتر تبلیغات اسالمی،

.1395

دورههای مختلف آموزشی و کارگاهی مهارتهای زندگی ،روانشناسی کودک و  ،...فرصتهای مطالعاتی
دانشآموختگان خارجی ،موسس الحکمت (جامعهالمصطفی) 1395 ،و .139۶
کارگاه تخصصی تعارضات زناشویی ،دوره تربیت مربی و مشاور ،مرکز مشاوره و خدمات
روانشناختی نور ،کارشناسی ارشد.139۶ ،
سلسله نشستهای مهر زندگی ،با موضوع زندگی به سبک اسالمی روابط همسران ۶ ،جلسه.1397 ،

سخنرانی در نشستهاي علمی و همایشها
ارائه گزارش از دستآوردهای اسالمی و روانشناسی این پژوهش در همایش ملی «اسالم و آسیبهای
اسالمی» ،تیرماه .87
ارائه گزارش از مقاله برگزیده «ساخت مقیاس خداآگاهی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن» ،در
سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی .1394 ،
ارائه گزارش از مقاله برگزیده «اصول و معیارهای اعتبارشناختی فهم علمی از متون اسالمی در علوم
انسانی» ،در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی .139۶ ،
سخنرانی در نشست علمی «رابطة خداآگاهی با خودآگاهی و آثار روانشناختی آن» ،مؤسسه امام
خمینی ،گروه روانشناسی.1390 ،
سخنرانی علمی و کارگاه «روابط دختر و پسر» ،برای مشاورین مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی
قم ( 3دوره).1390 ،
ارائه مقاله «مدل اسالمی مصونسازی رفتار جنسی» در همایش ملی بهداشت جنسی همسران ،چاپ
خالصه آن در کتاب مشاوره خانواده و بهداشت جنسی و دریافت گواهی معتبر علمی پژوهشی از نظام
روانشناسی ایران.1388 ،
گفتمان طعم زندگی (آرامش و معنویت با آب) در طرح فرهنگی مشاورهای ساحل امید ،نوشهر.1389 ،

عضویت در مجامع علمی و خدمات علمی و فرهنگی
عضو و دبیر شورای سیاستگذاری آموزش پژوهشمحور مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره).1389 ،
داور و ارزیاب مقاالت علمی پژوهشی فصلنامه روانشناسی و دین ،از  1391تاکنون.
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داور کتاب سال حوزه 1395 ،و .139۶
عضو علمی کارگروه تخصصی «دختران و زنان آسیبدیده و در معرض آسیب» سازمان بهزیستی کل
کشور ،برای همایش ملی «اسالم و آسیبهای اجتماعی».138۶ ،
عضو کمیته داوری چهارمین کنگره علوم انسانی اسالمی و داوری بیش از  ۶مقاله.139۶ ،
عضو «کارگروه تخصصی روانشناسی خانواده» مؤسسه امام خمینی(ره) ،به عنوان همکار علمی ( 1388تا
کنون) و دبير این کارگروه (.)1390 - 1388
عضو انجمن روانشناسی اسالمی ،از  138۶تا کنون.
مدیر مؤسسه علمی ـ تربیتی اندیشه دینی ،از .1395 - 1393
عضو اتاق فکر فرهنگی ـ اجتماعی دفتر امام جمعه و مجمع طالب شهرستان میانه -1393 ،تاکنون.
عضور کارگروه ساماندهی مصاحبه و ارزیابی دانشآموختگان ،حوزه علمیه قم ،معاونت
دانشآموختگان حوزه – 1393 ،تاکنون.
مدیر گروه تخصصی روانشناختی اسوه زندگی ،دفتر تبلیغات اسالمی از  1395تا کنون.

پروژههاي انجام گرفته
پروژه «توصیههای تربیتی ـ مشاورهای» سایت اندیشه قم (( ،)1385لینک پروژه با بیش از  100موضوع
کاربردی هم اکنون در سایت موجود است).
ارزیابی نرمافزار پاسخ مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه 138۶ ،و .139۲
مرحله اول ،ساماندهی و ارزیابی ،نرم افزار مجیب (مشاوره و تربیت) ،مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت
دینی.1394 ،
پروژه «درختواره مشاوره» و مدیریت ساماندهی نرمافزار مجیب (بخش تربیت و مشاوره) ،مرکز ملی
پاسخگویی به سؤاالت دینی
طرح پژوهشی آسیبهای جنسی ،شورای تخصصی حوزه علمیه قم.

مدیریتها و همکاريهاي علمی و تجارب حرفهاي
مدیر گروه مشاوره کتبی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالت دینی ،از سال .1394
مدیر کارگروه تخصصی مطالعات و پژوهش روانشناختی و تربیتی اسوه تحول ،از سال .1394
مدیر گروه تخصصی روانشناختی اسوه زندگی ،گروههای تخصصی دفتر تبلیغات اسالمی ،از سال
.1395
مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی نور ،از سال .139۶
همکاری علمی فعال (پاسخگویی به سؤاالت و اجرای پروژههای متعدد تحقیقاتی) با گروه تربیت و
مشاوره مرکز مطالعات فرهنگی و پژوهشی حوزه علمیه قم ()1385 - 1383
همکاری پژوهشی با واحد «روانشناسی و حدیث» مؤسسه دارالحدیث قم ()1388 -138۶
https://telegram.me/Nooralhyat
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مدیر گروه نیازسنجی و آسیبشناسی ،مدیریت مطالعات و برنامهریزی اخالقی و تربیتی ،معاونت تهذیب
حوزه علمیه قم ( ،1390به مدت  4ماه).
کارشناس مسؤول واحد مطالعات و پژوهش دفتر سنجش و ارزیابی مؤسسه امام خمینی

(ره)

با سمت

مدیریت پژوهشی.)1389 -1387( ،
مشاوره در مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی (از  1387تا کنون)
کارشناس و مشاور طرح ملی فرهنگی مشاورهای ساحل امید ،در شهرستان نوشهر با مشارکت وزارت
کشور.139 ،1389 ،
عضو شورای تخصصی حوزوی آسیبهای اجتماعی ،شورای عالی حوزه علمیه قم.139۶ ،

راهنمایی و مشاوره پایاننامه
•

استاد راهنمای پایاننامه سطح سه ،با موضوع «بررسی مؤلفههای رفتار حمایتی» ،حوزه علمیه قم ،در حال
انجام.

•

استاد مشاوره رساله سطح چهار (دکتری) با موضوع « ارائه یک مدل در معنا داری زندگی بر اساس
تحلیل محتوایی دعای عرفه و ارتباط آن با افسردگی» ،در حال انجام.

•

استاد مشاور پایاننامه سطح سه (کارشناسی ارشد) با موضوع «غفلت در آیینه قرآن و حدیث» ،جامعه
الزهراء.1388 ،

•

استاد مشاوره پایاننامه کارشناسی ارشد ،با موضوع «رابطه خداآگاهی و خودآگاهی با توانمندیهای
خوی» ،مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت.139۶ ،

•

استاد مشاور پایاننامه کارشناسی ارشد ،با موضوع « رابطه خداآگاهی با خودمهارگری با توجه به
خودآگاهی و حرمت خود» ،مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت.139۶ ،

•

استاد مشاور پایاننامه سطح سه  ،با موضوع « مهد کودک و نقش آن بر ابعاد روانشناختی کودکان از
دیدگاه روانشناسی و باورهای دینی » ،حوزه علمیه قم ،در حال انجام.

•

استاد مشاور پایاننامه سطح سه ،با موضوع « تبیین مؤلفه های مراقبت ازخانواده براساس آموزه های
اسالم وروانشناسی» حوزه علمیه قم ،در حال انجام.

•

استاد مشاور پایاننامه سطح سه ،با موضوع « رابطه تعداد فرزندان و بهزیستی همسران با توجه به
درآمد خانواده» ،مرکز تخصصی مشاوره اسالمی امام خمینی (ره) ،در حال انجام.

•

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد ،با موضوع «رابطه معیارهای اسالمی انتخاب همسر ،دنیاگرایی
و رضایت زناشویی» موسسه آموزش عالی اخالق و تربیت ،رشته مشاوره خانواده ،در حال انجام.
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کارگاهها و دروههاي آموزشی فرا گرفته
کارگاههای آمادگی برای «آموزش مهارتهای زناشویی» ،معاونت ریاست جمهوری در امور بانوان.1390 ،
کارورزی «ترجمه انگلیسی» متون تخصصی روانشناسی ،مؤسسه امام خمینی(ره) و ترجمه بخشهایی از کتاب
مشاوره «جنسیت انسان»« ،معنویت» و مقالهای در موضوع دعادرمانی و دریافت پایاندوره معتبر.138۶،
دوره  4واحدی «فلسفه روان شناسی» ،استاد دکتر مسعود آذربایجانی ،برگزاری از طرف مجمع عالی حکمت
اسالمی و انجمن روانشناسی اسالمی.1393 ،
کارگاه تخصصی «اختالالت رفتاری کودکان» ،سازمان بهزیستی (مشاوره و خدمات روانشناختی) با همکاری مرکز
ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی ،به مدت  ۲4ساعت با دریافت پایان دوره.۱۳8۷ ،
کارگاههای آموزشی همایش ملی «مشاوره خانواده و بهداشت جنسی» و دریافت پایاندوره معتبر از سازمان نظام
روانشناسی و مشاوره ایران ،به مدت یک روز.۱۳88 ،
کارگاه «درمان اختالالت جنسی» استاد دکتر کجباف ،برگزاری از طرف مرکز مشاوره موسسه امام خمینیره ،
.1390
کارگاه تخصصی آماری  ، SPSSبه مدت  1۶ساعت ،مؤسسه تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا ،در دفتر سنجش
و ارزیابی مؤسسه امام خمینی(ره) و دریافت پایان دوره.1388 ،
کارگاه تخصصی «روانشناسی صنعتی سازمانی» استاد دکتر آتشپور ،در دفتر سنجش و ارزیابی مؤسسه امام
خمینی

(ره)

و دریافت پایان دوره.1388 ،

کارورزی «تخصصی تحقیق»در مؤسسه امام خمینی(ره) و دریافت پایان دوره معتبر.1389 ،
شرکت در نخستین همایش منطقهای «روانسنجی» ایران ،با  ۲امتیاز بازآموزی سازمان نظام روانشناسی و
مشاوره ایران.1388 ،
کارگاه آموزشی مراحل «استانداردسازی تستها» ،در نخستین همایش منطقهای روانسنجی ایران ،استاد دکتر
هومن ،به مدت  4ساعت ،با امتیاز  ۲سازمان نظام روانشناسی و مشاوره.1388 ،
کارگاه «روش پژوهش» اساتید موسسه امام خمینی ،استاد دکتر فرامرز قراملکی.1391 ،
کارگاه مشاوره در فضای مجازی ،استاد دکتر بدایع ،برگزار کننده :جامعه المصطفی.1395 ،
کارگاه مشاوره پیش از ازدواج ( )PMCدکتر جانبزرگی ،مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی.139۶ ،

سایر موارد:
موضوعات مورد عالقه:
متدولوژی (روششناسی پژوهش و حل مسئله)
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روانشناسی اسالمی
مهارتهای زناشویی
سبک زندگی اسالمی
مهارتهای زندگی
سنجش و ارزیابی و . ...

پروژهها و فعاليتهاي در دست اقدام
مشاوره ،تدریس ،تحقیق و تالیف در زمینههای پیشگفته
کتاب «تحلیل روانشناختی روابط دختر پسر و راههای پیشگیری و درمان این پدیده»
پروژه «طرح جامع سنجش دانشآموختگان حوزه» معاونت دانشآموختگان حوزه علمیه قم
پروژه تدوین کتاب «خودمراقبتی اجتماعی دختران» ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ،کانون انتشارات جوان.
پروژه تدوین کتاب «خودمراقبتی اجتماعی پسران» ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ،کانون انتشارات جوان.
طرح پژوهش ملی «رابطه سبکهای فرزندپروری والدینی با تعارضات زناشویی» ،قطب سبک زندگی و
خانواده ،پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی.
طرح پژوهشی تحلیل روانشناختی سلسله کتابهای بینش مطهر شهید مطهری.
تالیف چندین مقاله علمی ـ پژوهشی در زمینههای مختلف.

امتيازات ،افتخارات و تقدیرها
کتاب برگزیده« :شخصیت متعالی و سالمت روانی در پرتو خداآگاهی» چهارمین جشنواره عالمه حلی،
.139۶
کتاب برگزیده« :خودآگاهی و مدیریت خویشتن» چهارمین جشنواره عالمه حلی استان قم و نهمین
جشنواره عالمه حلی کل کشور.139۶ ،
انتخاب پایاننامه کارشناسی ارشد با موضوع «رابطه خداآگاهی با خودآگاهی» به عنوان پایاننامه برتر
دانشجویی از طرف پژوهشکدة باقر العلوم در سال .1391
انتخاب پژوهشگر برتر ،در اولین جشنواره پژوهشی پاسخگویان دینی ،مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت
دینی.1395 ،
دو مقاله برگزیده در سومین و چهارمین کنگره بینالمللی علوم انسانی اسالمی.

آخرین تاریخ به روز رسانی:
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به اميد ياری و رضايتش

خرداد ۱۳۹۷
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