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   و فرهنگی یپژوهش، علمیهايفعاليتخالصه

 

  مقاله آماده به چاپ( 3) و    پژوهشی -مقاله علمی 9چاپ   

 (چاپ آمادهکتاب  5) و کتاب    8چاپ و انتشار  

 هاي روانشناسیمقاله و جزوه و بروشور کاربردي بيشتر در زمينه ۱5چاپ و انتشار بيش از  

 مرکز تخصصی 5، همچنين با پروژه تحقيقاتی 5همکاري در   

  )کارشناسی و کارشناسی ارشد( در مراکز آموزش عالی واحد ۷0بيش از  تدریس  

 و مهارتی هاي آموزشیکارگاهجلسه در  ۳0 تدریس بيش از  

 پژوهشی  _ مقاله علمی 50بيش از کتاب و  5 ارزیابی علمیداوري و   

 و چهار نامه کارشناسی ارشد و سطح سهپایان ۷راهنمایی و مشاوره   

 هاي فرهنگی و تبليغی سال فعاليت ۱6 

 .مقاله علمی برگزیدهدو کتاب و چند و  نامه دانشجویی برترافتخارات و امتيازاتی چون : پژوهشگر برتر، پایان 

  هاي علمیی علمی ـ تخصصی در نشستسخنرانجلسه  5 

 همایش ملی 2کنگره بين المللی و  سهشرکت فعال در  وارائه اثر علمی  

 شناختی سال مشاوره روان 8بيش از پژوهشی،  تخصصی و هاي مدیریتمورد فعاليت 5 
 

 
 

   ي علمی ـ پژوهشیهافعاليت شرح 

 

 

 
  هاکتاب

 چاپ شده

دیده و در معرض آسيب آسيب رآمدي بر پيشگيري از پدیدة دختران و زناند»تاب ک 

 .1390، تهران: سازمان بهزیستی کل کشور، «در منابع اسالمی

، قم: مؤسسه امام «شناختی آنز خداآگاهی تا خودآگاهی و آثار روانا»تاب ک 

 .1394، )ره(خمینی

 م: پژوهشکدهق ،«داآگاهیخ رتوپ رد وانیر المتس و تعالیم خصيتش» تابک 
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 .1395، (ع)باقرالعلوم

ناختی ش)در موضوع آثار معنوی و روان «نشاط و شادابی با آب :زندگیعمط»تاب ک 

 .1387، )ع(الرضاآب(، قم: انتشارات خادم 

، «مهارت حل مسئله و چیرگی بر مشکالت زندگی :شودره با دست باز میگ ینا»تاب ک 

 .(139۶)چاپ سوم  1393 مؤسسه امام خمینی،قم: 

 .1387 ،ع()الرضاقم: انتشارات خادم  ،«ندرستی با آبتالمتی و س :درمانیبآ»تاب ک 

 .1394انون اندیشه جوان، ک تهران: ،«هارت حل مسئلهم» تابک 

، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه: کانون اندیشه «ودآگاهی و مدیریت خویشتنخ»تاب ک 

  .1395، جوان

 آماده چاپ

، «شناختیوانرالمت و اختالل جنسی همسران: رویکردي اسالمی و س»تاب ک 

  .مؤسسه امام خمینی)ره(

 ، مرکز مشاوره مأوا.«مسران(هيانت خوفایی و رازناشویی )بیف»تاب ک 

 (وانشناسیر و لمیع سالمی،ا ویکردر اب)  «ریقغ جاتن و بآ رد یمنیا نا،ش» تابک 

 نتشاراتا «The High Price of Materialism (Tim Kasser)» روهیگ تابک رجمهت  

 .رشد

 وسسهم«  The Counseling Primer (Leonard A. Austin)»  تابک روهیگ رجمهت  

 (.ره) خمینی امام

 مقاالت 

 علمی ـ پژوهشی   

 چاپ شده

قياس ماخت س( »1394المللی علوم انسانی اسالمی )قاله برگزیده سومین کنگره بینم 

شده در: فصلنامه اسالم و ، و چاپ«سنجی آنهاي روانو بررسی ویژگی خداآگاهی

 .1395، 5، ش ۲شناختی، س های روانپژوهش

 ییمبنا یشناستيرفظ( »139۶المللی قرآن علوم انسانی )اولین کنگره بین نتخبمقاله م 

شده در مجموعه ، چاپ«یشناختروان يکردیاز آن: رو یفهم و برداشت علم يقرآن برا

 مقاالت این کنگره.

صول و ا( »139۶المللی علوم انسانی اسالمی  )رگزیده چهارمین کنگره بینبقاله م 

 «.یدر علوم انسان یاز  متون اسالم یفهم علم یاعتبارشناخت يارهايمع

 رماند و يشگيريپ رب أکيدت اب نسیج فتارر «سازيصونم» سالمیا ـدلم»قاله م 

روانشناسی، پژوهشگاه نامه مطالعات اسالم و ، دوفصل«جنسی مشکالت و انحرافات

 .1388، 5، ش حوزه و دانشگاه
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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. 

افراد  و مقایسة آنها در سه گروه ابطه اضطراب وجودي و اضطراب مرضیر»قاله م 

 .1389، 10ش  ،روانشناسی و دیننامه فصل ،«بزهکار، عادی و مذهبی

 .1391، 19شناسی و دین، ش انامه رون، فصل«ابطة خداآگاهی با خودآگاهیر»قاله م 

 ،«آزمون یک مدل علی با کاربرد تحليل مسير :وانرخداآگاهی تا سالمت  زا»قاله م 

 .1394، 1، ش 1س شناختی، های روانفصلنامه اسالم و پژوهش

، «ودمهارگري: آزمون یک مدل علی با کاربرد تحليل مسيرخخداآگاهی تا  زا»قاله م 

. )مقاله مشترک با عبداهلل 1395، 3، ش ۲شناختی، س های روانفصلنامه اسالم و پژوهش

 رحیمی و رحیم میردریکوندی(

صلنامه اسالم و ف ،«يخو ياهيبا توانمند یو خودآگاه یابطه خداآگاهر»قاله م 

 میرح و ینیجل ی)مشترک با عل 139۶، 8، ش 3شناختی، س های روانپژوهش

 (یکوندیردریم

 آماده چاپ

، )مشترک با اباذر رضایی و «ارآمدي برنامة ذکرگویی در کاهش اضطرابک»قاله م 

 سیدهانی موسوی(

 «شناختی آنداآگاهی و آثار روانخ »قاله م 

 «و هدفمندی در زندگی یهای شخصیت با اضطراب وجودرابطه ویژگی» قاله م 

  

  ها(نگاره)تک ، و بروشورهايهادیگر مقاالت، جزوه  

، مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری، برای «هاي غلبه بر مشکالت زناشوییهارتم»زوه آموزشی ج 

 .1390طرح ملی مطلع مهر، و درسنامة تدریس مدرسین 

 .4۲، ش 8۶، مجله نامه جامعه، اسفند «درت فکر و دعاق»قاله م 

 جامعة المصطفی العالمیه()، کلینیک مشاوره و راهنمایی بالغ «سادت کودکانح»روشور ب 

 .هر، مرکز مشاوره موسسه امام خمینی«ویشتنخ دیریتم ات ودآگاهیخ زا» روشورب 

 .هر، مرکز مشاوره موسسه امام خمینی«داريویشتنخ نيازيشپ رسد ترینساسیا قوات» روشورب 

 ، مدرسه ولی عصر بناب( 1378) «سافرم حکاما و قامتا صدق» زوةج 

 .1387 ،هر، موسسه امام خمینی«ررسی فقهی ترمیم بکارت و حکم تدلیس آنب»زوة ج 

 نقالبا انشگاهد رزشوجله م ،«بآ اب ندرستیت و اديش»قاله م 
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 پژوه، مجله دانش ،«ام؟ادر چگونه به دنیا آمدهم»قاله م 

 پژوهانشدجله م ،«وجوانانن و ودکانکهای بیان مسائل جنسی برای و شیوه نسیج ربیتت»قاله م 

 یهان،ک وزنامهرر د سالمی،ا بلیغاتت فترد رآنق رهنگف رکزم مکاریه اب ،«وزهر ربيتیت هايکتهن»قاله م 

 .فارس خبرگزای و همشهری

 پژوه.)شعور و هشیاری آب(، مجله دانش «انگيز آبهاي شگفتيامپ»قاله م 

 .مرکز آموزشی جاویدان ،«لوغ و تکليف نوجوانب» زوةج 

یک مشاوره و راهنمایی نیکل ،رزش و آثار جسمی، روانشناسی و درمانی آنونج بروشور در موضوع پ 

 .)جامعة المصطفی العالمیه(بالغ 

مرداد  14، «کردن حجاب و عفاف در کودکان و نوجوانان هنیو نهاد يازسیدرون يهاهويش»قاله م 

 .هفته نامه صبح صادق، 139۶

 ها در مراکز آموزش عالیتدریس

ارشناسی ارشد )سطح کمرکز تخصصی امام خمینی)ره(،  واحد، ۲ ،«شناسی شخصيتوانر»دریس ت 

 .139۶مشاوره اسالمی، سه حوزوی( رشته 

مدیریت فرهنگی،  واحد، دانشگاه معارف، کارشناسی ارشد رشته ۲، «شناسی شخصيتوانر»دریس ت 

1397. 

واحد، مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت،  ۲، «ناختی از متون اسالمیشروش فهم روان»دریس ت 

 .1397رشته مشاوره خانواده، 

 1393و  1391کارشناسی،   ،هرپژوهشی امام خمینی و ، مؤسسه آموزشی«هداشت روانیب»دریس ت 

 .(چهار واحد)

 .1395معارف، کارشناسی ارشد، دانشگاه  «هداشت روانیب»دریس ت 

 1394 ،(کارشناسی ارشد سه ) ، موسسه عالی امام رضا )ع(، سطح«شناسی عمومیوانر»دریس ت 

 .)چهار واحد(

مرکز تربیت پاسداری و افسری علویون  ،علیه السالم()، دانشگاه امام حسین«شناسی عمومیوانر»دریس ت 

 .1391واحد(،  3قم )

 ،موسسه آموزش عالی اخالق و تربیت واحد(، 1۲) ،«(یشناسشته روانر) وش تحقيق نظرير»دریس ت 

 1397، 139۶، 1394 ، 1393 ،139۲، کارشناسی ارشد

 و 1394 ،139۲وسسه امام خمینی، مارشناسی ک، «(یشناسشته روانر) وش تحقيق نظرير»دریس ت 

 واحد(. 8 )1397، 1395

 .139۶ ،ناسی موسسه امام خمینی، کارش«شناسی()رشته روان ملیعوش تحقيق ر»دریس ت 

طح سه سارشناسی ارشد )کرکز تخصصی امام خمینی)ره(، م ،«پيشرفته تحقيق وشر»دریس ت 

 .واحد( 4) 139۶و  1395مشاوره اسالمی، رشته  (حوزوی

https://telegram.me/Nooralhyat


  مسعود نورعلیزاده میانجی و فرهنگی پژوهشی شرح فعالیت های علمی،

 

6       https://telegram.me/Nooralhyat     

 

ارشناسی ارشد )سطح سه حوزوی(  رشته کمرکز تخصصی امام خمینی)ره(،  «وش پژوهشر»دریس ت 

 .واحد( ۶) 139۶و  1395مشاوره اسالمی، 

 .139۶انشگاه معارف، کارشناسی ارشد، دواحد،  ۲ ،«شناسی عمومیوانر»دریس ت 

 .1393حوزه، مدرسه عالی خاتم االوصیای قم،  11پایه  3، سطح «وش تحقيق پيشرفتهر»دریس ت 

(، 1393، یک واحد درسی، دوره تربیت مشاورین استان کرمانشاه )«شناسی شخصيتوانر»دریس ت 

 های کاربردی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.از طرف آموزش برگزاری

 .1394های کاربردی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، آموزش واحد، ۲ ،«بليغتشناسی وانر»دریس ت 

 10دوره،  3تا کنون ) 89-90سال دوم ، مؤسسه امام خمینی، کارشناسی، از نیم«وش تحقيقر»دریس ت 

 واحد(

 .واحد( 8دوره،  ۲) 91-90سال اول ، مؤسسه امام خمینی، کارشناسی، نیم«قدمات پژوهشم»دریس ت 

 رسمی(  1379استادیاری و  1378درسه ولی عصر بناب ) سال م ،حون و رفص روسد دریست 

داره مشاوره معاونت ارگزاری از طلرف ب ،ن حوزهی، دورة تربیت مشاور«شناسی رشدوانر»دریس ت 

 .1390 تهذیب حوزه، در بناب، تابستان

-90سال دوم تحصیلی، کارشناسی، نیم ،ره()، مجتمع عالی امام خمینی«صول و فنون مشاورها»دریس ت 

 واحد(. ۲، )91

 8دوره،  ۲) 1390حوزه، مدرسه عالی خاتم االوصیای قم،  8و  7پایه  3، سطح «وش پژوهشر»دریس ت 

 واحد(.

 هاي آموزشیتدریس در کارگاه

برای دروة ضمن خدمت فرهنگیان استان  (هارت حل مسئلهمهای زندگی )هارتمآموزشی  یوره هاد 

 .1389دوره،  10، ، با مشارکت استانداریایالم )مدیران، معاونین پرورشی و مشاورین مدارس(

 .1391، تربیت مشاورین نهاد نمایندگی ولی فقیه، «هارت خودآگاهی و عزت نفسم» ارگاه آموزشی ک 

(، 1393، یک واحد درسی، دوره تربیت مشاورین استان کرمانشاه )«يلیشاوره تحصم»ارگاه ک 

 های کاربردی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.آموزش

 .1395، از جمله جلسات گفتمان اعتقادی در شهرستان میانه، «بک زندگی اسالمیس»های ورهد 

 .1395 ، حوزه خواهران زینبیه شهرستان میانه،«ن و خانوادهز»های آموزشی ورهد 

، یک واحد درسی، دوره تربیت مشاورین «هاي شخصيتیغلی، با موضوع ویژگیششاوره م»ارگاه ک 

 های کاربردی حوزه علمیه قم.(، مرکز آموزش1394سراسر کشور )

از طرف  ،زاهدان در دوره تابستانی قم ع()برای طالب امام صادق «وش پژوهشر» آموزشی ارگاهک 

  .1389معاونت پژوهش حوزه، 

 .1390دوره،  8، مدارس شهرستان میانه،  )روابط دختر و پسر(« هاي شرمنچهغ»های آموزشی ارگاهک 
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، طالب خارجی «)پروپوزال( تحقيق نامهوش پژوهش با رویکرد طرحر»ارگاه یک روزه )دو دوره( ک 

 .1390مدرسه حجتیه قم، 

مام خمینی)ره( تهران، مشهد ا، مدرسه «نویسیوش پژوهش، با رویکرد مقالهر»ارگاه سه روزه ک 

1394. 

، تربیت مربی، میز خانواده )قطب اخالق، «هاي جنسی همسرانهارتم»و روزه برای دو گروه دارگاه ک 

 .1395خانواده و سبک زندگی اسالمی( دفتر تبلیغات اسالمی، 

ی مطالعاتی هافرصت های زندگی، روانشناسی کودک و ...،و کارگاهی مهارت آموزشی مختلف هایورهد 

 .139۶و  1395المصطفی(، آموختگان خارجی، موسس الحکمت )جامعهدانش

ارگاه تخصصی تعارضات زناشویی، دوره تربیت مربی و مشاور، مرکز مشاوره و خدمات ک 

 .139۶شناختی نور، کارشناسی ارشد، روان

  .1397جلسه،  ۶، اسالمی روابط همسران  ای مهر زندگی، با موضوع زندگی به سبکهلسله نشستس 

  

 هاهاي علمی و همایشسخنرانی در نشست

های اسالم و آسیب»آوردهای اسالمی و روانشناسی این پژوهش در همایش ملی رائه گزارش از دستا 

 .87، تیرماه «اسالمی

، در «و بررسی ویژگی های روان سنجی آن اخت مقیاس خداآگاهیس»رائه گزارش از مقاله برگزیده ا 

 .1394سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی ، 

اصول و معیارهای اعتبارشناختی فهم علمی از متون اسالمی در علوم »رائه گزارش از مقاله برگزیده ا 

 .139۶، در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی ، «انسانی

، مؤسسه امام «شناختی آنرابطة خداآگاهی با خودآگاهی و آثار روان»ت علمی خنرانی در نشسس 

 .1390شناسی، خمینی، گروه روان

، برای مشاورین مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی «روابط دختر و پسر»خنرانی علمی و کارگاه س 

 .1390دوره(،  3قم )

چاپ  ،همایش ملی بهداشت جنسی همسراندر « سازی رفتار جنسیمدل اسالمی مصون» قالهمرائه ا 

و دریافت گواهی معتبر علمی پژوهشی از نظام  خالصه آن در کتاب مشاوره خانواده و بهداشت جنسی

 .1388شناسی ایران، روان

 .1389نوشهر،  ،ی ساحل امیدافتمان طعم زندگی )آرامش و معنویت با آب( در طرح فرهنگی مشاورهگ 

 و فرهنگی و خدمات علمیعضویت در مجامع علمی 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  محورگذاری آموزش پژوهشضو و دبیر شورای سیاستع 

 .1389، )ره(خمینی

 تاکنون. 1391از  ،شناسی و دینصلنامه روانف علمی پژوهشی مقاالت اور و ارزیابد 
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 .139۶و  1395اور کتاب سال حوزه، د 

سازمان بهزیستی کل « دیده و در معرض آسیبدختران و زنان آسیب» ضو علمی کارگروه تخصصیع 

 . 138۶، «های اجتماعیاسالم و آسیب»کشور، برای همایش ملی 

 .139۶مقاله،  ۶ضو کمیته داوری چهارمین کنگره علوم انسانی اسالمی و داوری بیش از ع 

تا  1388ه عنوان همکار علمی )ب ،ره()مؤسسه امام خمینی «کارگروه تخصصی روانشناسی خانواده»ضو ع 

 .(1390 - 1388این کارگروه ) دبيرکنون( و 

 تا کنون. 138۶شناسی اسالمی، از ضو انجمن روانع 

 .1395 - 1393 ز ا ،اندیشه دینی دیر مؤسسه علمی ـ تربیتیم 

 .نونکتا -1393فتر امام جمعه و مجمع طالب شهرستان میانه، دجتماعی ا ـ ضو اتاق فکر فرهنگیع 

آموختگان، حوزه علمیه قم، معاونت صاحبه و ارزیابی دانشمدهی امانسضور کارگروه ع 

 .کنونتا – 1393آموختگان حوزه، دانش

 تا کنون. 1395شناختی اسوه زندگی، دفتر تبلیغات اسالمی از دیر گروه تخصصی روانم 

  هاي انجام گرفتهپروژه 

موضوع  100(، )لینک پروژه با بیش از 1385ایت اندیشه قم )س« ایهای تربیتی ـ مشاورهتوصیه»روژه پ 

 کاربردی هم اکنون در سایت موجود است(.

 .139۲و  138۶ گویی به شبهات حوزه،مرکز مطالعات و پاسخ سخاافزار پرزیابی نرما 

ؤاالت گویی به سرحله اول، ساماندهی و ارزیابی، نرم افزار مجیب )مشاوره و تربیت(، مرکز ملی پاسخم 

 .1394دینی، 

افزار مجیب )بخش تربیت و مشاوره(، مرکز ملی و مدیریت ساماندهی نرم« درختواره مشاوره»روژه پ 

 پاسخگویی به سؤاالت دینی

 های جنسی، شورای تخصصی حوزه علمیه قم.رح پژوهشی آسیبط 

 ايتجارب حرفههاي علمی و همکاريها و مدیریت

 .1394گویی به سؤالت دینی، از سال رکز ملی پاسخمدیر گروه مشاوره کتبی م 

 .1394از سال  ،تحول شناختی و تربیتی اسوهدیر کارگروه تخصصی مطالعات و پژوهش روانم 

از سال  ،های تخصصی دفتر تبلیغات اسالمیشناختی اسوه زندگی، گروهدیر گروه تخصصی روانم 

1395. 

 .139۶، از سال ناختی نورشدیر مرکز مشاوره و خدمات روانم 

های متعدد تحقیقاتی( با گروه تربیت و مکاری علمی فعال )پاسخگویی به سؤاالت و اجرای پروژهه 

 (1385 - 1383مشاوره مرکز مطالعات فرهنگی و پژوهشی حوزه علمیه قم )

 (1388 -138۶) مؤسسه دارالحدیث قم« روانشناسی و حدیث»مکاری پژوهشی با واحد ه 
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ریزی اخالقی و تربیتی، معاونت تهذیب شناسی، مدیریت مطالعات و برنامهیازسنجی و آسیبندیر گروه م 

 ماه(. 4، به مدت 1390حوزه علمیه قم )

با سمت   ره()واحد مطالعات و پژوهش دفتر سنجش و ارزیابی مؤسسه امام خمینی ارشناس مسؤولک 

 (.1389 -1387) مدیریت پژوهشی،

 تا کنون( 1387اسخگویی به سؤاالت دینی )از پرکز ملی مر دشاوره م 

با مشارکت وزارت  شهرستان نوشهر در ،ای ساحل امیدفرهنگی مشاوره ملی رحطشاور مارشناس و ک 

 .139، 1389، کشور

 .139۶های اجتماعی، شورای عالی حوزه علمیه قم، ضو شورای تخصصی حوزوی آسیبع 
 

 

   نامهراهنمایی و مشاوره پایان

 

، حوزه علمیه قم، در حال «های رفتار حمایتیبررسی مؤلفه»نامه سطح سه، با موضوع استاد راهنمای پایان • 

 انجام.

بر اساس  یزندگ یمدل در معنا دار کیارائه  »استاد مشاوره رساله سطح چهار )دکتری( با موضوع  •

 ، در حال انجام.«یعرفه و ارتباط آن با افسردگ یدعا ییمحتوا لیتحل

، جامعه «غفلت در آیینه قرآن و حدیث»با موضوع )کارشناسی ارشد( سطح سه  نامهپایان اد مشاوراست •

 .1388، الزهراء

 یهایبا توانمند یو خودآگاه یرابطه خداآگاه»نامه کارشناسی ارشد، با موضوع استاد مشاوره پایان •

 .139۶، مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت، «یخو

با توجه به  یبا خودمهارگر یرابطه خداآگاه »نامه کارشناسی ارشد، با موضوع پایاناستاد مشاور  •

 .139۶، مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت، «و حرمت خود یخودآگاه

کودکان از  یمهد کودک و نقش آن بر ابعاد روانشناخت »، با موضوع سطح سه نامه استاد مشاور پایان •

 ، در حال انجام.حوزه علمیه قم، « ینید یو باورها یروانشناس دگاهید

 یمراقبت ازخانواده براساس آموزه ها یمؤلفه ها نییتب »نامه سطح سه، با موضوع استاد مشاور پایان •

 حوزه علمیه قم، در حال انجام.« یاسالم وروانشناس

توجه به  همسران با یستیرابطه تعداد فرزندان و بهز »نامه سطح سه، با موضوع استاد مشاور پایان •

 ، مرکز تخصصی مشاوره اسالمی امام خمینی )ره(، در حال انجام.«درآمد خانواده

رابطه معیارهای اسالمی انتخاب همسر، دنیاگرایی »استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع  •

 .موسسه آموزش عالی اخالق و تربیت، رشته مشاوره خانواده، در حال انجام« و رضایت زناشویی
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   هاي آموزشی فرا گرفتهدروهها و کارگاه

 

  .1390، ، معاونت ریاست جمهوری در امور بانوان«های زناشوییآموزش مهارت»های آمادگی برای کارگاه  

هایی از کتاب مؤسسه امام خمینی)ره( و ترجمه بخششناسی، متون تخصصی روان« انگلیسی ترجمه»کارورزی  

 .138۶،دوره معتبرای در موضوع دعادرمانی و دریافت پایانو مقاله «معنویت»، «انسان جنسیت»مشاوره 

مجمع عالی حکمت دکتر مسعود آذربایجانی، برگزاری از طرف استاد ، «فلسفه روان شناسی»واحدی  4دوره  

 .1393اسالمی و انجمن روانشناسی اسالمی، 

رکز مبا همکاری  شناختی(، سازمان بهزیستی )مشاوره و خدمات روان«کودکان اختالالت رفتاری»رگاه تخصصی کا 

 .۱۳8۷، دریافت پایان دوره ساعت با ۲4ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی، به مدت 

نظام سازمان دوره معتبر از و دریافت پایان «مشاوره خانواده و بهداشت جنسی»همایش ملی  آموزشی هایکارگاه 

 .۱۳88، ، به مدت یک روزایران و مشاوره شناسیروان

،  رهاستاد دکتر کجباف، برگزاری از طرف مرکز مشاوره موسسه امام خمینی «درمان اختالالت جنسی»کارگاه  

1390. 

در دفتر سنجش ساعت، مؤسسه تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا،  1۶، به مدت  SPSSتخصصی آماری  کارگاه 

 .1388و دریافت پایان دوره،  )ره(مؤسسه امام خمینیو ارزیابی 

در دفتر سنجش و ارزیابی مؤسسه امام پور، استاد دکتر آتش« شناسی صنعتی سازمانیروان»کارگاه تخصصی  

 .1388و دریافت پایان دوره،   )ره(خمینی

 .1389، معتبردر مؤسسه امام خمینی)ره( و دریافت پایان دوره «تحقیق تخصصی»کارورزی  

شناسی و آموزی سازمان نظام روانامتیاز باز ۲ایران، با « سنجیوانر»ای شرکت در نخستین همایش منطقه  

 . 1388مشاوره ایران، 

استاد دکتر سنجی ایران، ای روانیش منطقه، در نخستین هما«هاسازی تستاستاندارد»کارگاه آموزشی مراحل   

 .1388شناسی و مشاوره، سازمان نظام روان ۲ساعت، با امتیاز  4هومن، به مدت 

 .1391قراملکی، فرامرز اساتید موسسه امام خمینی، استاد دکتر « روش پژوهش»کارگاه   

 .1395کارگاه مشاوره در فضای مجازی، استاد دکتر بدایع، برگزار کننده: جامعه المصطفی،  

  .139۶گویی به سواالت دینی، بزرگی، مرکز ملی پاسخدکتر جان  (PMC)کارگاه مشاوره پیش از ازدواج  
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  عالقه:موضوعات مورد 

 (هلئسم لح پژوهش و ناسیشوشر) تدولوژیم 
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 شناسی اسالمیوانر 

 های زناشوییهارتم 

 بک زندگی اسالمیس 

  های زندگیهارتم 

 .. .. ونجش و ارزیابی س 

 

 هاي در دست اقدامها و فعاليتپروژه

 گفتهپیش ایهمینهز رد الیفت و حقیقت دریس،ت شاوره،م 

 «های پیشگیری و درمان این پدیدهشناختی روابط دختر پسر و راهحلیل روانت»تاب ک 

 آموختگان حوزه علمیه قممعاونت دانش «آموختگان حوزهرح جامع سنجش دانشط»روژه پ 

 ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، کانون انتشارات جوان.«خودمراقبتی اجتماعی دختران»تاب کروژه تدوین پ 

 ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، کانون انتشارات جوان.«خودمراقبتی اجتماعی پسران»روژه تدوین کتاب پ 

، قطب سبک زندگی و «های فرزندپروری والدینی با تعارضات زناشوییرابطه سبک»رح پژوهش ملی ط 

 اسالمی. علوم خانواده، پژوهشگاه فرهنگ و

 ای بینش مطهر شهید مطهری.هناختی سلسله کتابشرح پژوهشی تحلیل روانط 

 .های مختلفپژوهشی در زمینه ـ علمی قالهمندین چ الیفت 

  و تقدیرها ، افتخاراتامتيازات 

 ،هارمین جشنواره عالمه حلیچ« شخصیت متعالی و سالمت روانی در پرتو خداآگاهی»تاب برگزیده: ک 

139۶. 

استان قم و نهمین  چهارمین جشنواره عالمه حلی« خودآگاهی و مدیریت خویشتن»تاب برگزیده: ک 

 .139۶جشنواره عالمه حلی کل کشور، 

نامه برتر به عنوان پایان« رابطه خداآگاهی با خودآگاهی»نامه کارشناسی ارشد با موضوع نتخاب پایانا 

 .1391طرف پژوهشکدة باقر العلوم در سال  دانشجویی از

گویی به سؤاالت گویان دینی، مرکز ملی پاسخنتخاب پژوهشگر برتر، در اولین جشنواره پژوهشی پاسخا 

 .1395دینی، 

 .المللی علوم انسانی اسالمیکنگره بین و چهارمین در سومین گزیدهرقاله بم ود 
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 به اميد ياری و رضايتش                                                                          ۱۳۹۷ خرداد            
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