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      اجرایی –سوابق آموزشی  .1

 سوابق تحصیلی -الف

 58/16با معدل  1370سال التحصیل دانشسراي تربیت معلم، فارغ: دیپلم  

 التحصیل ، فارغریزي آموزشی از دانشگاه فردوسی مشهدگرایش مدیریت و برنامه تیعلوم تربی: کارشناسی
 . این مقطع تحصیلی در طی سه سال به اتمام رسید.25/18با معدل  1377سال 

 16/18از دانشگاه تهران با معدل  1380سال  التحصیل، فارغروانشناسی تربیتی :کارشناسی ارشد. 

 از دانشگاه تهران  1387سال  التحصیلفارغ پژوهش، شناسیآمار و روش یشروانشناسی تربیتی گرا :دکتري
 )25/19(با نمره  کسب درجه عالیو  در امتحان جامع 16/18معدل  ،در دوره آموزشی 88/18با معدل کل 

 براي رساله دکتري. 

  دکتريدوره امتحان جامع در  رتبه اوّلدوره دکتري و  رتبه اولحائز 
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 هاي خودکارآمدي در شناختی و باورهاي معرفتوربررسی با: دوره کارشناسی ارشدنامه عنوان پایان
 1380شهریور ماه  10 –آموزان دختر و پسر دانشجویان و دانش

 يامدهایبر پ يفرد یشناخت هايارائه مطالب و تفاوت هايهویش هاياثر: عنوان رساله دوره دکتري 
 1387آذرماه  27 –اي چندرسانه يریادگی هايطیدر مح یدرس علم کی یو بار شناخت يریادگی

  

 سوابق آموزشی -ب

تا کنون در دوره هاي  1386در دوره هاي کارشناسی ارشد و کارشناسی و از سال  1385تا سال  1382از سال 
 در بودم. اهم فعالیت هاي آموزشی اینجانب ول به تدریسمشغ در دانشگاه هاي مختلف دکتري و کارشناسی ارشد

 به شرح زیر است:ه ها و موسسات آموزش عالی کشور دانشگا

 هاي دکتري ودر دوره تهران خوارزمیتربیتی دانشگاه  و علوم روانشناسی سال سابقه تدریس در دانشکده پنج .1
 تا کنون (ادامه دارد) 1389از سال تحصیلی  ارشد کارشناسی

 تربیت مدرس در دوره دکتري دانشگاهگروه روانشناسی  ،سال سابقه تدریس در دانشکده علوم انسانیهشت  .2
 تا کنون (ادامه دارد) 1386از سال تحصیلی  روانشناسی

هاي دکتري و سال سابقه تدریس در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در دوره سه .3
 تا کنون (ادامه دارد) 1391کارشناسی ارشد از سال تحصیلی 

از سال  یت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در دوره هاي دکتريسال سابقه تدریس در دانشکده تربسه  .4
 (ادامه دارد) تا کنون 1391

در گروه روانشناسی در دوره  (ق. س.) امام خمینی پژوهشی - آموزشی موسسهسال سابقه تدریس در  پنج .5
  تا کنون (ادامه دارد) 1389از سال تحصیلی  هاي دکتري و کارشناسی ارشد

هاي کارشناسی ارشد تدریس در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در دوره چهار سال سابقه .6
 1390تا  1387از سال تحصیلی 

سه سال سابقه تدریس در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در دوره کارشناسی ارشد  .7
 1388تا  1385و کارشناسی از سال تحصیلی 

 1390تا  1389از سال تحصیلی  دریس در پژوهشگاه حوزه و دانشگاهسه سال سابقه ت .8

 1384تا  1382از سال تحصیلی  گیالن سابقه تدریس در دانشگاه دو سال .9

 دفاع ملی وابسته به ستاد مشترك دانشگاه ووابسته به حوزه علمیه قم  باقرالعلوم سابقه تدریس در دانشگاه .10
 نیروهاي مسلح
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هاي مدیر، معلم و مشاوره مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی در آموزشی در سمتچهارده سال سابقه خدمت  .11
 .1384تا  1370ش از سال رآموزش و پرو

 

  دروس تدریس شده در دوره هاي دکتري و کارشناسی ارشد -پ
مصوب وزارت علوم، تحقیقات و  هاي ي ذکر شده در بند ب تدریس دروس زیر را بر طبق سر فصلهادانشگاه در

  ري بر عهده داشتم.فناو
 با عناوین آزمایشی طرح .1

 طرح هاي آزمایشی 
 طرحهاي تجربی تحقیق و تحلیل اطالعات 
 (طرحها و پژوهش هاي آزمایشگاهی) روانشناسی آزمایشگاهی 

  یابی معادالت ساختاريشناسی مدلروش .2

 روشهاي آماري چندمتغیري  .3

 با عناوین آمار استنباطی پیشرفته .4
  روشهاي آماري 
 آماري پیشرفته روشهاي 
 آمار استنباطی 
 آمار استنباطی پیشرفته 
  1آمار استنباطی 
  2روشهاي آماري 
 استفاده از روشهاي آماري و پژوهشی پیشرفته 

 با عناوین روش تحقیق .5
 روش هاي تحقیق 
 روشهاي تحقیق در روانشناسی 
 روش تحقیق در روانشناسی سالمت 
 روش تحقیق در تربیت بدنی 
  کاربرد کامپیوترروش تحقیق پیشرفته و 
  2روشهاي تحقیق در علوم تربیتی 
 ّی و کیفی در مدیریتروشهاي تحقیق کم 
 روشهاي توصیفی تحقیق در علوم تربیتی 
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 روشهاي آزمایشی تحقیق در علوم تربیتی 

 با عناوین کاربرد کامپیوتر .6
 کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی 
 کاربرد کامپیوتر در مطالعات تربیت بدنی 

 در روانشناسی بالینی و آسیب شناسی روانی سمینار .7

 (مبانی روانسنجی) روانسنجی .8

 سنجش و اندازه گیري پیشرفت تحصیلی .9

 روانشناسی تربیتی و اندازه گیري پیشرفت تحصیلی .10

 روانشناسی یادگیري و تفکر .11

 نظریه هاي رشد .12

 

 سوابق اجرایی -ت

مشاوره و سالمت وزارت علوم، تحقیقات  مربوط به دفتر مرکزي فصلنامه سالمت روان راستارو وی سردبیر .1
  و فناوري

لی دکتر ؤور مسیبه صاحب امتیازي و مد کودك و روانتخصصی فصلنامه  ویراستار و مشاور آماري .2
 ه علوم بهزیستی و توانبخشیاآریا عضو هیات علمی دانشگ ديرضا محمیعل

انداز و امور نخبگان کمیسیون چشم .ایرانی -کارگروه مطالعات هویت و پیشرفت اسالمیعضو  .3
 .یانداز و آینده پژوهشپژوهشکده چشمدبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

وزارت علوم، تحقیقات  و سالمت در دفتر مشاوره ه. این کارگرومشاوره تحصیلی و شغلیکارگروه عضو  .4
حصیلی دانشجویان ها و راهکارهایی براي جلوگیري از افت تو فناوري تشکیل شده و مشغول به تدوین برنامه

 است. 

 دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  سازيکارگروه آزمونعضو  .5

 تا کنون. 1387وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از سال  و سالمت دفتر مرکزي مشاورهرئیس مشاور  .6

 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. روانسنجی تخصصی کمیسیونعضو  .7

(تهران،  سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان پنجمینعضو کمیته علمی ه ویرایش و دبیر کمیت .8
 )1388اردیبهشت 
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(گیالن،  سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان ششمین دبیر کمیته ویرایش و عضو کمیته علمی .9
 )1390اردیبهشت 

(اصفهان، روانی دانشجویان   سمینار سراسري بهداشت هفتمیندبیر کمیته ویرایش و عضو کمیته علمی  .10
  )1392اردیبهشت 

 ) 1389(تهران، اسفندماه  کنگره انجمن روانشناسی ایران سومین عضو کمیته علمیدبیر کمیته ویرایش و  .11

 )1391(تهران، اسفندماه کنگره انجمن روانشناسی ایران  چهارمین دبیر کمیته ویرایش و عضو کمیته علمی  .12

 )1393 اردیبهشتکنگره انجمن روانشناسی ایران (تهران،  مینپنج میته علمیدبیر کمیته ویرایش و عضو ک .13

آبان ماه  6و  5( تهران، کنگره خانواده و سالمت جنسی  پنجمینعضو کمیته علمی دبیر کمیته ویرایش و  .14
1390 ( 

 هاي روانشناسی بالینی (تهران،کنگره سراسري پژوهش سومیندبیر کمیته ویرایش و عضو کمیته علمی  .15
1391(  

(تهران،  همایش آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستان ینلوا دبیر کمیته ویرایش و عضو کمیته علمی .16
 ) 1391ماه اردیبهشت

اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازي اقشار دبیر کمیته ویرایش و عضو کمیته علمی  .17
 )1393(تهران، اردیبهشت ماه  آسیب پذیر

 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي اي روانسنجی ایرانهمایش منطقه نخستینی علم عضو کمیته .18
  )1388اسفندماه  5هران، ت(

کنگره سراسري اعتیاد و رفتارهاي پرخطر دانشگاه خوارزمی (کرج، دانشگاه  اولینعلمی  عضو کمیته .19
 ) 1392خوارزمی، اردیبهشت 

هاي روانی اجتماعی در دانشگاه خوارزمی (کرج، اد و آسیبهمایش علمی اعتی دومینعلمی  عضو کمیته .20
 ) 1391فروردین 

همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی توسط دانشگاه آزاد اسالمی  اولینعلمی  عضو کمیته .21
 ) 1391خرداد  11و  10( واحد تربیت جام

در دانشگاه  ژهیو هايازیافراد با ن یاجتماع -يفرد يتوانمندساز یمل شیهما نینخستعلمی  عضو کمیته  .22
  .)1393مهرماه  24و  23قائن (آزاد اسالمی واحد 

 دفاع و هاي استراتژیک وشناختی پژوهشدر دانشگاه دفاع ملی در زمینه مباحث روش عضو همکار .23
 در این دانشگاه. هاي آموزشیو کارگاه هاهاي پژوهشی و برگزاري میزگردهمکاري در پروژه
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و تضمین کیفیت سازمان سنجش آموزش کشور در  ، اعتبارسنجیمرکز تحقیقات، ارزشیابی در عضو همکار .24
 هاي پژوهشی آن.هاي این مرکز و ارزیابی طرحتدوین برنامه

هاي ها و کارگاهدر برگزاري دوره همکاري با مرکز تحقیقات و سنجش صدا و سیما دو سال .25
  هاي پژوهشی. آموزشی و ارزیابی طرح

  
  هاي تخصصیها و نشستها و کارگاههاي آموزشی، پانلدوره -ث

 

 14و  12، 11در انجمن روانشناسی ایران در  SPSSها با استفاده از تحلیل دادهآموزشی کارگاه  .1
 .ساعت 21به مدت  1391اسفندماه 

 رماهیت  4  خیدر تار یدوره مقدمات SPSSداده ها با استفاده از  لیو تحل هیتجز یآموزش کارگاه .2
 ساعت 8به مدت  داریدر مرکز مشاوره فراسنجش ف 1392

اسفندماه  8 خیدر تار یدوره مقدمات SPSSداده ها با استفاده از  لیو تحل هیتجز یآموزش کارگاه .3
 ساعت 8به مدت  داریدر مرکز مشاوره فراسنجش ف 1392

و سیماي  در معاونت آموزش سازمان صدا (دوره پیشرفته) SPSSافزار آماري نرمآموزشی دوره  .4
 25اي آن سازمان از جمهوري اسالمی ایران براي پژوهشگران مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه

 ). 841139ساعت (کد دوره  60به مدت  1384دیماه  25مردادماه تا 

در معاونت آموزش سازمان صدا و سیماي  (دوره پیشرفته) SPSSافزار آماري نرمدوره آموزشی  .5
 12اي آن سازمان از ایران براي پژوهشگران مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامهجمهوري اسالمی 

 ). 841429ساعت (کد دوره  60به مدت  1385اردیبهشت  25تا  1384دیماه 

در مرکز خدمات روانشناسی و  یمقدماتدوره : SPSS از استفاده با ده هادا لیتحلکارگاه آموزشی  .6
ساعت با مجور رسمی سازمان نظام  15به مدت  1391آبان ماه  17و  10، 3مشاوره زندگی در تاریخ 
 روانشناسی و مشاوره کشور

در مرکز خدمات روانشناسی و  پیشرفتهدوره : SPSS از استفاده با ده هادا لیتحلکارگاه آموزشی  .7
شناسی و ساعت با مجور رسمی سازمان نظام روان 16به مدت  1391آذر ماه  10و  9مشاوره زندگی در تاریخ 

 مشاوره کشور

آبان  8و   7 خیدر تار شرفتهیدوره پ SPSSداده ها با استفاده از  لیو تحل هیتجز یکارگاه آموزش .8
 ساعت  16به مدت  )یونت فرهنگامع( یدر دانشگاه خوارزم 1392ماه 
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 اهرمیت 6و  5 خیدر تار شرفتهیدوره پ SPSSداده ها با استفاده از  لیو تحل هیتجز یآموزش کارگاه .9
 ساعت 16به مدت  داریدر مرکز مشاوره فراسنجش ف 1392

 16و   15  خیدر تار شرفتهیدوره پ SPSSداده ها با استفاده از  لیو تحل هیتجز یآموزش کارگاه .10
 ساعت 16به مدت  داریدر مرکز مشاوره فراسنجش ف 1392اسفندماه 

 17و  16 خیدر تار شرفتهیه پدور SPSSداده ها با استفاده از   لیو تحل هیتجز یآموزش کارگاه .11
  ساعت 16به مدت  ی)معاونت فرهنگ( یدر دانشگاه خوارزم 1393 بهشتیارد

براي  هاي تربیتی با استفاده از لیزرلیابی معادالت ساختاري در پژوهشمدلکارگاه آموزشی  .12
 16ه مدت ب 1390آبان ماه  13و  12ریزي درسی و با همکاري مرکز تحقیقات صنعتی در انجمن برنامه

 ساعت.

براي اعضاي هیأت علمی  یابی معادالت ساختاري با استفاده از لیزرلفرایند مدلکارگاه آموزشی  .13
 .1391هاي شهرستان سبزوار در آذرماه دانشگاه

در مرکز خدمات روانشناس و مشاوره زندگی در  )زرلیلمدل یابی معادالت ساختاري (کارگاه آموزشی  .14
 ساعت با مجور رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 16مدت به  1391بهمن ماه  6و  5

براي دانشجویان دانشگاه  یابی معادالت ساختاريشناسی مدلروش آشنایی با کارگاه آموزشی .15
 ساعت 4عالی دفاع ملّی به مدت 

خرداد  23و  22 خیدر تار LISRELبا استفاده از  يمعادالت ساختار یابیمدل  یآموزش کارگاه .16
 ساعت 16به مدت  داریدر مرکز مشاوره فراسنجش ف 1392

 ساعت 4براي دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملّی به مدت  روش تحلیل روندآشنایی با  کارگاه آموزشی .17

 4براي دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملّی به مدت  روش تحلیل عاملیآشنایی با  کارگاه آموزشی .18
 ت.ساع

براي اعضاي هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان کردستان در  یق کیفیروشهاي تحقکارگاه آموزشی  .19
 ساعت 20به مدت  1393خرداد ماه 

براي اساتید، دانشجویان و کارکنان  APAشیوه نگارش مقاله بر اساس سبک کارگاه آموزشی  .20
 1389سال  -ساعت 4بیمارستان روزبه و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به مدت 

براي شرکت کنندگان در سومین کنگره APA شیوه نگارش مقاله بر اساس سبکوزشی کارگاه آم .21
 ساعت 4به مدت  1389اسفندماه  12انجمن روانشناسی ایران در 
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 20انجمن روانشناسی ایران در  درAPA شیوه نگارش مقاله بر اساس سبکآموزشی کارگاه  .22
 .ساعت 8به مدت  1389اسفندماه 

زندگی در دمات روانشناسی و مشاوره خدر مرکز  APAمقاله به سبک  نحوه نگارشکارگاه آموزشی  .23
 ساعت. 8به مدت  1391مهرماه  19تاریخ 

 داریدر مرکز مشاوره  فراسنجش ف 1392 ماهید 6 خیدر تار APAبه سبک  یسیمقاله نو یآموزش کارگاه .24
 ساعت 8به مدت 

به مدت  1392مرداد  30یران در تاریخ در انجمن روانشناسی ا APAکارگاه آموزشی مقاله نویسی به سبک  .25
 ساعت 8

در مرکز مشاوره فراسنجش  1392اسفندماه  9 خیدر تار APAبه سبک  یسیمقاله نو یآموزش کارگاه .26
 ساعت 8به مدت  داریف

یک مورد براي  -براي دانشجویان دانشگاه تربیت معلم (سه موردپرپوزال نویسی کارگاه آموزشی  .27
 ).89و   88و دو مورد براي دانشجویان تربیتی آموزش محور ورودي  89دي دانشجویان تربیتی کرج ورو

 8به مدت  داریدر مرکز مشاوره فراسنجش ف 1392 ماهید 5 خیدر تار یسیپروپوزال نو یکارگاه آموزش .28
 ساعت

ساعت با مجوز رسمی سازمان  8به مدت  1392مردادماه  25در تاریخ  یسیپروپوزال نوکارگاه آموزشی  .29
   انشناسی و مشاوره کشورنظام رو

در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی  پژوهشگري ویژه روانشناسی و مشاورهآموزشی کارگاه  .30
ساعت با مجور رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  16به مدت  1391مراداد ماه  20و  19در تاریخ 

 کشور

اعضاي هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد خرم  براي چگونه یک سمینار خوب ارائه کنیم؟کارگاه آموزشی  .31
 1388در سال  آباد

براي اعضاي هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد  ؟چگونه یک سمینار خوب ارائه کنیمکارگاه آموزشی  .32
 1388در سال  تفرش

با تأکید بر  :یپژوهش يهاپروژه يدر طرح و اجرا یمالحظات روش شناختکارگاه آموزشی  .33
در ی شیآزما ریو غ یشیخاب حجم نمونه مناسب در مطالعات آزماو انت يریگنمونه روش

- پنجمین سمینار بهداشت روانی (توسط دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) براي شرکت
 1389سال  - ساعت 4کنندگان در سمینار به مدت 
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شرفت تحصیلی هاي پیگذاري و تحلیل آزمونهاي طراحی، ساخت، نمرهشیوهکارگاه آموزشی  .34
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی در بهمن  ویژه اعضاي هیأت علمی دانشجویان

 1390ماه 

هاي دانشگاهی و هاي مشاوران تحصیلی در محیطضرورت، ماهیت و فعالیت کارگاه آموزشی .35
ي در مرکز مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناور 1براي مشاوران منطقه مؤسسات آموزشی وابسته 

 ساعت 16به مدت  1389دیماه  23و  22دانشگاه تهران در تاریخ 

ویژه رابطین تخصصی مراکز مشاوره  پیشرفت تحصیلی دانشجویان عوامل مؤثر برکارگاه آموزشی  .36
 1388تیرماه  11الی  9زیر نظر دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،  -دانشگاه هاي کشور

 ساعت 27دت به م

دانشگاه آزاد  8براي اعضاي هیئت علمی و دانشجویان بورسیه منطقه  روانشناسی تربیتیکارگاه آموزشی  .37
 1388(تهران) در سال  اسالمی

 شرفتیسطوح مختلف پ داراي آموزان آموزش خودگردان بودن به دانشکارگاه آموزشی  .38
ز رسمی سازمان نظام روانشناسی و با مجو ساعت 16به مدت  1392 بهشتاردی 20و  19در  یلیتحص

 مشاوره کشور.

 رانیا یاضیآزمون ر ریاجرا و تفسهمراه با ( یاضیر یناتوان یو سبب شناس صیتشخکارگاه آموزشی  .39
 16به مدت  1392شهریورماه  1مرداد و  31در  و آزمون توجه مداوم) يمت، آزمون استروپ، آزمون ر یک

 شناسی و مشاوره کشورساعت با مجوز رسمی سازمان نظام روان

1392  ماه آذر 29 و 28در  خواندن یو درمان ناتوان یسبب شناس ص،یتشخکارگاه آموزشی  .40
 ساعت با مجوز رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 16به مدت   

 و 18 در تاریخ و درمان صیتشخ ،یابیو خواندن): ارز یاضی(ر يریادگی یناتوانکارگاه آموزشی  .41
 با مجوز رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ساعت 16به مدت  1393ماه  هشتباردی 19

 1393 ماهخرداد 29 در تاریخ نو درما صیتشخ ،یابی): ارزکتهی(د يریادگی یناتوانکارگاه آموزشی  .42
 با مجوز رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ساعت 8 به مدت

 يریادگیآموزش  يها کی: تکنيراهبرد يریادگیتا  يریادگی ياز راهبردهاکارگاه آموزشی  .43
با مجوز رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  ساعت 8 به مدت 1393 خرداد 30در تاریخ  یخودگردان

 کشور

 1393ماه  رتی 13در تاریخ  نو درما صیتشخ ،یابی): ارزیاضی(ر يریادگی یناتوانکارگاه آموزشی  .44
  رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشورساعت با مجوز  8به مدت 
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، ششمین سمینار سراسري هاي بهداشت روانی دانشجویانشناسی پژوهشآسیبپانل تخصصی  .45
  1391اردیبهشت ماه  28و   27بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه گیالن، 

ویان، دانشگاه ، هفتمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجشغلی - مشاوره تحصیلی پانل تخصصی  .46
  1393اردیبهشت ماه  22و   21صنعتی اصفهان، 

تعامل دانشگاه و خانواده: فرصت ها، چالش ها و بررسی تجربیات در دانشگاه تهران  نشست هم اندیشی .47
 )1391تیرماه  21(تهران، 

یابی معادالت ساختاري و کاربرد آن در مدلسخنرانی در جمع متخصصان روانشناسی تحت عنوان  .48
 در پژوهشکده علوم شناختی با همکاري انجمن روانشناسی ایران 1388بهمن ماه  29در  نشناسیروا

روشهاي سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم تربیتی  و روانشناسی تحت عنوان  .49
 1387دیماه  2در ها آزمودنی - هاي آماري براي مطالعات موردي و تکجدید تحلیل داده

رانی در جمع اساتید دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم تربیتی  و روانشناسی تحت عنوان سخن .50
هاي علوم رفتاري: روي آورد مدل یابی معادالت پیشرفتهاي روش شناختی در پژوهش

 1387اسفندماه  12در  ساختاري

 و . . .  .51

  

  سوابق پژوهشی .2
  

  مقاله - الف
 

  ISIي بین المللی نمایه شده در پایگاه استنادي هاهاي پژوهشی منتشر شده در مجلهمقاله
1. Aguilar-Vafaie, Maria E.; Roshani, Mehrnoos; Hassanabadi, Hamidreza; Masoudian, 

Zahra & Afruz, Gholam A. (2011). Risk and protective factors for residential foster 
care adolescents. Children and Youth Services Review 33, 1–15, journal homepage: 
www. elsevier.com/locate/childyouth. 

2. Shayeghian, Zeinab; Aguilar-Vafaie, Maria E.; Besharat, Mohammad A.; Amiri, 
Parisa; Pavin, Mahmoud; Roohi Gillani, Kobra & Hassanabadi, Hamidreza (2014). 
Self-care activities and glycated haemoglobin in Iranian patients with type 2 diabetes: 
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Can coping styles and social support have a buffering role? Psychology & Health, 
DOI: 10.1080/08870446.2014.951651. 

 

هاي        هاي بین المللی و منتشر شده در مجلهمقاله هاي پژوهشی ارائه شده در همایش
  Science Direct در نمایه شدهالمللی بین

 
1. Hatamzadeh, Abdolreza; Pouretemad, Hamidreza & Hamidreza Hassanabadi (2010). 

The effectiveness of Parent - Child Interaction Therapy for children with high 
functioning autism, Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, (2010), 994–997, 
Available online at www.sciencedirect.com 

2. Sedaghat, Maryam; Abedin, Alireza; Hejazi, Elaheh & Hassanabadi, Hamidreza 
(2011). Motivation, cognitive engagement, and academic achievement, Procedia 
Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 2406–2410, Available online at 
www.sciencedirect.com 

3. Hassanabadi, Hamidreza; Robatjazi, Effat Sadat & Pakdaman Savoji, Azar (2011). 
Cognitive consequences of segmentation and modality methods in learning from 
instructional animations, Procedia Social and Behavioral Sciences, 30, (2011), 1481–
1487, Available online at www.sciencedirect.com 

4. Pakdaman Savoji, Azar; Hassanabadi, Hamidreza & Fasihipour, Zahra (2011). The 
modality effect in learner-paced multimedia learning, Procedia Social and Behavioral 
Sciences, 38, (2011), 1488–1493, Available online at www.sciencedirect.com 

 
  

نمایه شده در پایگاه استنادي علوم  ایرانی هايپژوهشی منتشر شده در مجله هايمقاله
  )ISCجهان اسالم (

ومی در درباره رابطه تنیدگی حاصل از والدگري با سالمت عمتنیدگی والدینی و سالمت عمومی: پژوهشی  .1
دکتر دادستان، علی احمدي ازغندي و حمیدرضا  -)1385دار داراي کودکان خردسال (مادران پرستار و خانه

 .184 - 171صص  –) 7(شماره  2فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال - آباديحسن

دازش هاي پراي: شواهدي براي سامانهرسانههاي یادگیري چندتقسیم توجه و افزونگی در محیطمدیریت  .2
 فصلنامه -دکتر زهره سرمد و دکتر قاضی طباطبائی آبادي،حمیدرضا حسن -)1387( دوگانه در حافظه کاري

   .42 - 27 صص )،17شماره ( 5سال ،روانشناسان ایرانی

 -آبادي و دکتر حمیدرضا حسن زادهانوشه امین -)1389ی (ریاض یدر ناتوان یزیربنای یشناخت نارساییهاي .3
 .200-187)، صص 23(شماره  6شناسان ایرانی، سال ناسی تحولی: روانشفصلنامه روان
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مریم صداقت، دکتر علیرضا  -)1389( آموزان ایرانیمقیاس رویکردهاي یادگیري در دانشساختار عاملی  .4
، )3شماره (، 4سال  فصلنامه روانشناسی کاربردي،  –و دکتر الهه حجازي  آبادي، دکتر حمیدرضا حسنعابدین
 . 41-  24صص

زاد، حسین پاشایی –) 1390پژوهشی فارسی زبان ایران ( –هاي مجالت علمی بررسی تأثیر استنادي مقاله .5
رسانی و فصلنامه تحقیقات اطالع –آبادي دکتر غالمرضا فدایی، دکتر عباس حرّي و دکتر حمیدرضا حسن

 .284 - 263صص  – 2، شماره 17دوره  –هاي عمومی کتابخانه

دکتر انوشه  –) 1391ادي در کودکان داراي ناتوانی ریاضی و ناتوانی توام ریاضی و خواندن (هاي بنیمهارت .6
 – 31، شماره 8سال  -فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی -آباديزاده و دکتر حمیدرضا حسنامین

 .245 -235صص 

کتر حمید پورشریفی، سعید اکبري د –) 1391هاي روانسنجی مقیاس ملی سالمت روانی دانشجویان (ویژگی .7
آبادي، دکتر حسن حمیدپور، دکتر ناصر زردخانه، دکتر حمید یعقوبی، حمید پیروي، دکتر حمیدرضا حسن

صص  – 3، شماره 3سال  –هاي کاربردي روانشناختی فصلنامه پژوهش –صبحی قراملکی و مریم محمودي 
61 - 84. 

 –) 1391ی (طرحواره درمان هايکیتکن اطالعات و یابیباز زانیم شیاي در افزااستعاره  یلیتمث اثر آموزش .8
هاي آموزشی در نظام فصلنامه پژوهش  - آبادي دکتر محمد حاتمی، علیرضا احمدیان و دکتر حمیدرضا حسن

  .132 – 111صص  –) 18(شماره  6سال  –

). سمیه 1391( توسط معلماناضطراب رایانه در پذیرش و استفاده از آن  نقش تجربه قبلی، خودکارآمدي و .9
 -آبادي، دکتر مسعود غالمعلی لواسانی، دکتر نوروز علی کرمدوست و دکتر حمیدرضا حسنجعفري تروجنی

 .421- 405)، صص 4( 16مجله روانشناسی، 

زاد وناختی برنکاهش بار شو ط واختی مربنش بار شیافزا ایی: آنکامل کرد هحل شد يهادر مثال يگریینتب .10
آبادي و اي، دکتر حمیدرضا حسندکتر سید موسی طباطبایی، دکتر جواد اژه–) 1392؟ (است نکممن همزما

 .274 -260صص  -3، شماره 17سال  –مجله روانشناسی  –فرشته عبدوس 

کنندگی کنترل سرعت ارائه مطالب بر وجه حسی اي: نقش تعدیلکارایی آموزش در محیط یادگیري چندرسانه .11
فصلنامه مطالعات آموزش  –آبادي ار وطن، دکتر مسعود شریفی و دکتر حمیدرضا حسنفاطمه جانث –) 1392(

 .11 – 1صص  – 2، شماره 1سال  –و یادگیري 

سیده سارا آقایی ثابت، دکتر حمیدرضا پوراعتماد،  –) 1392( بهبود عملکرد خواندن از طریق مداخالت دیداري .12
، 15سال  –هاي علوم شناختی فصلنامه تازه –آبادي ندکتر ابراهیم جعفر زاده پور و دکتر حمیدرضا حس

 .11 – 1صص  – 3شماره 

). دکتر انوشه امین زاده و 1392ی (اضیعملکرد ر ینیب شیدر پ یهاي آزمون نام بردن احتمالشاخص ییتوانا .13
 .60 -  47)، 1( 8، معاصر یروانشناسمجله  –آبادي دکتر حمیدرضا حسن
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دکتر  –) 1392ی (لیجنس و رشته تحص نقش: یلیتحص شرفتیو پ یکالس يهاتیآموزان از فعالادراك دانش .14
هاي کاربردي روانشناختی فصلنامه پژوهش -يدکتر الهه حجازآبادي و دکتر حمیدرضا حسنصداقت،  میمر
 .38 -25صص  – 1، شماره 4سال  –

ریحانه  -)1392( هشد کارآزمایی بالینی کنترل به خود در درمان اضطراب اجتماعی: یکتوجه معطوف  .15
، 23سال  -مجله دانشگاه علوم پزشکی مازنداران -آباديشیخان، شهرام محمدخانی و دکتر حمیدرضا حسن

 .128 -120صص  -106شماره 

مقیاس تنهایی اجتماعی و هیجانی  بررسی تحلیل عاملی تأییدي و ویژگی هاي روان سنجی نسخه کوتاه .16
هاي پژوهشفصلنامه  –آبادي ن پاتو و دکتر حمیدرضا حسنفرشته حقیقت، مژگا –) 1392( بزرگساالن

  .44 – 27صص  – 10، شماره 3 سالشناسی اجتماعی، روان

مژگان پاتو، فرشته حقیقت و   - ) 1392( ییاحساس تنها ینیب شیدر پ نیارتباط زوج تیفینقش ک یبررس .17
 .563 -543صص  – 4، شماره 3ال واده، سفصلنامه مشاوره و رواندرمانی خان –آبادي دکتر حمیدرضا حسن

دکتر   - ) 1392مقایسه نیمرخ جنسیتی اختالالت روان پزشکی همبود با اختالل خواندن: مطالعه کیفی ( .18
، 2سال  –هاي یادگیري فصلنامه ناتوانی –آبادي محمد حاتمی، علیرضا احمدیان و دکتر حمیدرضا حسن

 .27 – 6صص  – 4شماره 

). دکتر 1392ی نشخوار فکري و افسردگی در جمعیت غیربالینی دانشجویی (آزمون تجربی مدل فراشناخت .19
هاي نوین فصلنامه پژوهش -آباديشهرام محمدخانی، نیلوفر السادات سیدپورمند و دکتر حمیدرضا حسن

 .204 - 183صص  - ) 30(شماره 8سال –روانشناختی 

، نشانگان داون الکارکرد با آموزان اتیسم باذهنی و حافظه در دانش پذیريمقایسۀ کارکردهاي اجرایی انعطاف .20
آبادي و دکتر معصومه مختاري، دکتر فریدون یاریاري، دکتر حمیدرضا حسن –) 1393( عادي و آموزش پذیر

 .18 – 5صص  – 1 ، شماره14سال  -کودکان استثنایی ایرانی فصلنامه  -محمدحسین عبداللهی 

دکتر  –) 1393ان یادگیري در محیط یادگیري چندرسانه اي (تأثیر تعاملی ارائه محتواي آموزشی بر میز .21
 -فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی کاربردي –شریفی، فاطمه جانثار و دکتر حمیدرضا حسن آبادي مسعود 

 .70 – 57)، صص 30( 8سال 

 -)1392ی (شناخت تیجمع هايریمتغ ببر حس انیدانشجو نیبه نماز خواندن در ب شیگرا تیوضع یبررس .22
اکبري زردخانه؛  دیسع ی،فیپورشر دیحم، دکتر رويیپ دیحم ،آباديحسن درضایحمدکتر  ی،عقوبی دیحمدکتر 
محمدرضا  ،انیزهرا کاو ،اصغر هادويحجت االسالم  ی،قراملک یناصر صبح، دکتر دپوریحسن حمدکتر 
 .216 -187)، صص 2شماره (، 3سال  -فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسالمی  -  رضوي هیمرض ی وحشمت

23. Aguilar-Vafaie, Maria E.; Roshani, Mehrnoosh & Hassanabadi, Hamidreza (2010). 
The Relationship of Individual and Contextual Risk Factors with Social- Emotional 
Health among Iranian Residential Foster Care Adolescents, International Journal of 
Psychology, 4 (1), 86- 135. 
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24. Aguilar-Vafaie, Maria E., Roshani, Mehrnoosh, & Hassanabadi, Hamidreza (2014). 
Protective  Factors Enhancing Prosocial Behavior and Preventing Internalizing and 
Externalizing Symptoms among Adolescents Living in Forster Care Homes. Iran 
Journal Psychiatry and Behavioral Science, 8(2), 52-62.  

25. Ahmadian, Ali Reza; Smaeeli Far, Neda; Hatami, Mohammad; Hassanabadi, 
Hamidreza & Cocariva, Natalia (2013). Effectiveness of Schema Therapy based on 
Integrative Metaphorical-Allegorical Narrative Training in the Treatment of 
Dysthymic Disorder. International Journal of Psychology and Behavioral Research, 
2 (1), 1-9, Available online at http:// www.ijpbrjournal.com.  

  

 و نقد کتاب ایرانی علمی ترویجی هايمجلهدر  منتشر شده هايمقاله

 3سال  -سروش اندیشه -آباديحمیدرضا حسن -)1383شخصیت سالم از منظر فرانکل و معارف قرآنی ( .1
 . 29 - 3صص  - )9(شماره 

حمیدرضا  -)1390( کایآمر یانجمن روانشناس بر اساس سبک یپژوهش يهاگزارش مقاله ياستانداردها .2
 . 24-16)، صص  5و 4(شماره  4روان، دوره فصلنامه سالمت  - آباديحسن

). نسرین فرزان، دکتر 1391نقش عوامل وابسته به دانشگاه در توانمندي کارآفرینی دانشجویان پیام نور ( .3
آبادي و مریم صادقی گوغري، فصلنامه علمی پژوهشی (با مجوز دانشگاه آزاد اسالمی) حمیدرضا حسن

 .14 - 5صص  -1391ژه نامه وی -هاي تازه در علوم تربیتیاندیشه

هاي نوجوانان داراي اثر آموزش گروهی تکنیک آموزش توجه بر اضطراب، توجه معطوف به خود و فرانگرانی .4
 -آبادي ریحانه شیخان، دکتر شهرام محمدخانی و دکتر حمیدرضا حسن -) 1392ب اجتماعی (اضطرا

 .45 – 33صص  -1، شماره 1فصلنامه روانشناسی شناختی، سال 

 -)1392ها (اجتماعی در مهد کودك -آرمان شهر فرزندم: رعایت استانداردهاي آموزشی براي تحول عاطفی .5
)، 1(1سال  - فصلنامه کودك و روان - آبادي؛ فاطمه عنبرستانیآزاده سید میرزائی جهقی، حمیدرضا حسن

 .21 – 7صص 

نیویورك، ، )1994( دمبو ف مایرونیتأل روانشناسی تربیتی کاربرديمعرفی و نقد و بررسی کتاب  .6
، 1379تابستان و  ، مجله روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)، بهار)ویراست پنجم( النگمنانتشارات 

 .179-178، صص 60شماره 
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هاي علمی داخلی و منتشر شده در ویژه نامه     ي پژوهشی ارائه شده در همایشهامقاله
 هاي علمی پژوهشی مجله

مجموعه مقاالت سومین  -)1389هاي علمی (ش خالصه مبسوط و گزارش آن در گردهماییشیوه نگار .1
پژوهشی  - دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه  12و  11کنگره انجمن روانشناسی ایران 

 ز. - صص ظ روانشناسی معاصر، دوره پنجم، 

مید پورشریفی، سعید اکبري دکتر ح - )1389ویان: مطالعه مقدماتی (مقیاس ملی سالمت روانی دانشج .2
دکتر حسن حمیدپور و دکتر ناصر آبادي، دکتر حمیدرضا حسنزردخانه، دکتر حمید یعقوبی، حمید پیروي، 

 ویژه نامه در اسفندماه 12و  11مجموعه مقاالت سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران  - صبحی قراملکی 
 .195 -197صص پنجم، پژوهشی روانشناسی معاصر، دوره  -دو فصلنامه علمی

، دکتر جزيعفت سادات رباط - )1389ها از خالل کمینه سازي بار شناختی(افزایش کارایی آموزشی انیمیشن .3
مجموعه مقاالت سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران  -و دکتر آذر پاکدامن ساوجی آباديحمیدرضا حسن

شی روانشناسی معاصر، دوره پنجم، پژوه - دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه  12و  11
 .355 -357صص 

نقش ادراك از توانایی و ادراك از سودمندي در پیش بینی درگیري شناختی و پیشرفت تحصیلی: آزمون یک  .4
 -دکتر الهه حجازي و دکتر علیرضا عابدین آبادي،دکتر حمیدرضا حسنمریم صداقت،  -)1389مدل ساختاري(

دو فصلنامه  ویژه نامه دراسفندماه  12و  11نجمن روانشناسی ایران مجموعه مقاالت سومین کنگره ا
 .492 - 494صص پژوهشی روانشناسی معاصر، دوره پنجم،  - علمی

، دکتر حمیدرضا پورزهرا فصیحی -)1389( -اينقش تعامل داشتن یادگیرنده با سیستم در یادگیري چندرسانه .5
 12و  11قاالت سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران مجموعه م -و دکتر آذر پاکدامن ساوجی آباديحسن

صص پژوهشی روانشناسی معاصر، دوره پنجم،  -دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه 
602- 600. 

دکتر اکرم قدرتی و  -)1389شناختی یاد گیرندگان: نقش سطح تحصیالت و جنس (تحول باورهاي معرفت .6
ویژه  دراسفندماه  12و  11سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران  مجموعه مقاالت - آباديحمیدرضا حسن

 .614 - 617صص پژوهشی روانشناسی معاصر، دوره پنجم،  -دو فصلنامه علمی نامه

حمید بهرامی زاده، دکتر محمدعلی بشارت،  -)1391باورهاي فراشناختی در افسردگی، اضطراب و استرس ( .7
 1کنگره انجمن روانشناسی ایران  چهارمینمجموعه مقاالت  -اديدکتر الدن فتی و دکتر حمیدرضا حسن آب

 صص، هفتمپژوهشی روانشناسی معاصر، دوره  - دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه  3 تا
528-532. 
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فاطمه جان نثار، دکتر حمیدرضا   - )1391بهینه سازي آموزش چندرسانه اي از طریق کاهش بار شناختی ( .8
 3 تا 1کنگره انجمن روانشناسی ایران  چهارمینمجموعه مقاالت  - مسعود شریفیحسن آبادي و دکتر 

 صص، هفتمپژوهشی روانشناسی معاصر، دوره  - دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه 
819- 823. 

ملیحه توکلی، دکتر  -)1391فضایی در عملکرد حساب دانش آموزان ( -نقش بازداري پاسخ و توانایی دیداري .9
 3 تا 1کنگره انجمن روانشناسی ایران  چهارمینمجموعه مقاالت  -ضا حسن آبادي و زینب یونسیحمیدر

 صص، هفتمپژوهشی روانشناسی معاصر، دوره  - دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه 
993- 998. 

اثر ساختارهاي هدفی در کمیت کمک طلبی و عملکرد حل مسئله در دانش آموزان در طی حل مسئله  .10
کنگره انجمن روانشناسی  چهارمینمجموعه مقاالت  -سمیه شریف و دکتر حمیدرضا حسن آبادي  -)1391(

پژوهشی روانشناسی معاصر، دوره  - دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه  3 تا 1ایران 
 .1736-1733 صص، هفتم

ریحانه شیخان، اکرم  -)1391کاربرد مدل پنج عاملی شخصیت در فهم روابط دوستی/ جنسی دانشجویان ( .11
 3 تا 1کنگره انجمن روانشناسی ایران  چهارمینمجموعه مقاالت  -محمودزاده و دکتر حمیدرضا حسن آبادي

، هفتمپژوهشی روانشناسی معاصر، دوره  -دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه 
 .1768-1764صص

ریحانه شیخان،  -)1391جه در نوجوانان (کاهش اضطراب اجتماعی با استفاده از تکنیک آموزش تمرکز تو .12
کنگره انجمن روانشناسی  چهارمینمجموعه مقاالت  -دکتر شهرام محمدخانی و دکتر حمیدرضا حسن آبادي

پژوهشی روانشناسی معاصر، دوره  - دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه  3 تا 1ایران 
 .1774-1769 صص، هفتم

زهرا کاویان  -)1391ز مثالهاي حل شده گام به گام ریاضی در دانش آموزان (اثر معکوس تجربه در استفاده ا .13
کنگره انجمن  چهارمینمجموعه مقاالت  -مبارکه، دکتر حمیدرضا حسن آبادي و نسرین نادري شورابی

پژوهشی روانشناسی معاصر،  - دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه  3 تا 1روانشناسی ایران 
 .2491-2488 صص، هفتمدوره 

معصومه مختاري، دکتر حمیدرضا  -)1391کنش هاي اجرایی در افراد مبتال به طیف اتیسم و سندرم داون ( .14
 3 تا 1کنگره انجمن روانشناسی ایران  چهارمینمجموعه مقاالت  -حسن آبادي و دکتر محمدحسین عبداللهی

 صص، هفتمر، دوره پژوهشی روانشناسی معاص - دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه 
2775-2780. 

بهینه سازي ارائه محتوا در محیط هاي آموزشی چندرسانه اي سیستم سرعت و یادگیرنده سرعت:  تقطیع یا  .15
مجموعه مقاالت  -نسرین نادري شورابی، دکتر حمیدرضا حسن آبادي و زهرا کاویان مبارکه - تعامل؟
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پژوهشی  - دو فصلنامه علمی ویژه نامه درماه اسفند 3 تا 1کنگره انجمن روانشناسی ایران  چهارمین
 .3054-3050 صص، هفتمروانشناسی معاصر، دوره 

سمیرا یاوري، دکتر  - )1391مصرف مواد در دانشجویان: نقش انگیزه هاي مصرف و الگوگیري اجتماعی ( .16
 3 تا 1ان کنگره انجمن روانشناسی ایر چهارمینمجموعه مقاالت  -حمیدرضا حسن آبادي و دکتر ربابه نوري

 صص، هفتمپژوهشی روانشناسی معاصر، دوره  - دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه 
3252-3257. 

زینب  -)1391زمانی در دانش آموزان با پیشرفت پایین در ریاضی ( -فضایی و شنیداري -سازماندهی دیداري .17
کنگره انجمن  چهارمین مجموعه مقاالت -یونسی رباطی، دکتر حمیدرضا حسن آبادي و ملیحه توکلی

پژوهشی روانشناسی معاصر،  - دو فصلنامه علمی ویژه نامه دراسفندماه  3 تا 1روانشناسی ایران 
 . 3294 -3289 صص، هفتمدوره 

  
و منتشر شده در مجموعه  یهاي علمی داخلدر همایش ي پژوهشی ارائه شدههامقاله

  همایش مقاالت

با همکاري دکتر حمید  -)1389سالمت روانی دانشجویان ( هاي ساخت مقیاس ملیاقدامات و چالش .18
پورشریفی، سعید اکبري زردخانه، دکتر حمید یعقوبی، حمید پیروي، دکتر حسن حمیدپور و دکتر ناصر صبحی 

و  22 دانشگاه شاهد .بهداشت روانی دانشجویان پنجمین سمینارمجموعه مقاالت  -قراملکی 
 .47 -50صص  - 1389اردیبهشت ماه  23

یعقوبی، دکتر حمید  ). سعید اکبري زردخانه، دکتر حمید1390استانداردسازي آزمون پنج بعدي شخصیت ( .19
آّبادي، دکتر حسن حمیدپور، دکتر ناصر صبحی قراملکی و شیرین زینالی. پورشریفی، دکتر حمیدرضا حسن

و  27، . دانشگاه گیالنمجموعه مقاالت ششمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان
   .89 – 86 ، صص1391اردیبهشت  28

مقایسه سالمت روانی دانشجویان ورودي جدید و دانشجویان سال باالیی: نتایج مقدماتی یک مطالعه ملی  .20
مجموعه آبادي و مسعود ظفر. ). دکتر عبداهللا امیدي، دکتر حمید یعقوبی، دکتر حمیدرضا حسن1391(

 28و  27. دانشگاه گیالن، انی دانشجویانمقاالت ششمین سمینار سراسري بهداشت رو
 .108 – 107، صص 1391اردیبهشت 

هاي دانشجویی: مروري بر پروتکل اجرایی طرح پیشگیري از خودکشی موسوم به شور زندگی در خوابگاه .21
). دکتر حمید پورشریفی، دکتر حمید یعقوبی، حمید پیروي، دکتر احمد حاجبی، سعید اکبري زردخانه و 1391(

مجموعه مقاالت ششمین سمینار سراسري بهداشت روانی آبادي. حمیدرضا حسن دکتر
 .194 - 192 ، صص1391اردیبهشت  28و  27. دانشگاه گیالن، دانشجویان
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- ). دکتر حمیدرضا حسن1391عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: نتایج مقدماتی یک مطالعه ملی ( .22
، دکتر حمید پورشریفی، حسن حمیدپور، سعید اکبري زردخانه، دکتر آبادي، دکتر حمید یعقوبی، حمید پیروي

مجموعه مقاالت ششمین سمینار سراسري ناصر صبحی قراملکی، نسرین فرزان و الهام فخاري. 
 .264 - 261 ، صص1391اردیبهشت  28و  27. دانشگاه گیالن، بهداشت روانی دانشجویان

). ریحانه شیخان، اکرم 1391پایه مدل پنج عاملی ( نیمرخ شخصیتی دانشجویان مصرف کننده مواد بر .23
مجموعه مقاالت ششمین سمینار سراسري بهداشت آبادي. محمودزاده و دکتر حمیدرضا حسن

 .545 – 541 ، صص1391اردیبهشت  28و  27. دانشگاه گیالن، روانی دانشجویان

-حمدخانی، دکتر حمیدرضا حسن). دکتر شهرام م1391فرایند ساخت مقیاس رشد روانشناختی دانشجویان ( .24
آبادي، دکتر حمید یعقوبی، ولی اهللا رمضانی، حمید پیروي، دکتر عبداهللا امیدي و دکتر علی فتحی آشتیانی. 

و  27. دانشگاه گیالن، مجموعه مقاالت ششمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان
      .836 – 834 ، صص1391اردیبهشت  28

). دکتر حمید 1393شگیري ار خودکشی دانشجویان موسوم به طرح شور زندگی (اثربخشی پروتکل پی .25
قراملکی، آبادي، دکتر ناصر صبحیپورشریفی، دکتر حمید یعقوبی، دکتر حمید پیروي، دکتر حمیدرضا حسن

مجموعه مقاالت هفتمین سمینار سراسري سعید اکبري، دکتر حسن حمیدپور و دکتر احمد حاجبی. 
 .349 - 343، صص  1393اردیبهشت  22و  21. دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویانبهداشت روانی 

). ساناز پیرایرانی، افسانه دارابی و دکتر 1393هاي ناسازگار اولیه و عالئم روانشناختی در دانشجویان (طرحواره .26
. مجموعه مقاالت هفتمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویانآبادي. حمیدرضا حسن

 .374 -371، صص  1393اردیبهشت  22و  21شگاه صنعتی اصفهان، دان

کنکاش بیشتر در مورد دروازه مصرف مواد در بین دانشجویان: نقش فعالیت مذهبی و الگوگیري اجتماعی  .27
مجموعه مقاالت هفتمین سمینار سراسري آبادي و سمیرا یاوري. ). دکتر حمیدرضا حسن1393(

 .513 -508، صص 1393اردیبهشت  22و  21گاه صنعتی اصفهان، . دانشبهداشت روانی دانشجویان

). دکتر حسن حمیدپور، دکتر 1393بررسی انتظارات متقابل دانشجویان و دانشگاه و میران دستیابی به آن ( .28
- حمید یعقوبی، حمید پیروي، مسعود ظفر، محمد راضی مرداي، دکتر حمید پورشریفی، دکتر حمیدرضا حسن

مجموعه مقاالت هفتمین سمینار سراسري زردخانه. صبحی قراملکی و سعید اکبريآبادي، دکتر ناصر 
  .566 - 561، صص  1393اردیبهشت  22و  21. دانشگاه صنعتی اصفهان، بهداشت روانی دانشجویان

). مرتضی غالمی زارچ، دکتر 1393هاي ناسازگار اولیه در دانشجویان (هاي فرزندپروري مادر و طرحوازهسبک .29
مجموعه مقاالت هفتمین سمینار سراسري بهداشت آبادي. منیرپور و دکتر حمیدرضا حسننادر 

 .1287 -1284، صص  1393اردیبهشت  22و  21. دانشگاه صنعتی اصفهان، روانی دانشجویان
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). هومان 1393رشد روانشناختی به عنوان عامل محافظت کننده براي مصرف مواد سبک در دانشجویان ( .30
مجموعه مقاالت هفتمین سمینار آبادي. شهرام محمدخانی و دکتر حمیدرضا حسن فریدونفر، دکتر

، صص  1393اردیبهشت  22و  21. دانشگاه صنعتی اصفهان، سراسري بهداشت روانی دانشجویان
1348- 1353. 

ه نوري والد قلم، دکتر ربابف). ملیکا 1393هاي ناسازگار اولیه در دانشجویان افسرده و غیر افسرده (طرحواره .31
مجموعه مقاالت هفتمین سمینار سراسري بهداشت آبادي. قاسم آبادي و دکتر حمیدرضا حسن

 .1369 -1366، صص  1393اردیبهشت  22و  21. دانشگاه صنعتی اصفهان، روانی دانشجویان

و ). سمیرا یاوري 1393ه هاي ناسازگار اولیه یانگ در دانشجویان (ربینی مصرف مواد بر اساس طرحواپیش .32
مجموعه مقاالت هفتمین سمینار سراسري بهداشت روانی آبادي. دکتر حمیدرضا حسن

 .1933 -1929، صص  1393اردیبهشت  22و  21. دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان

 ، دکتر حمیدرضا حسن آبادييجزسادات رباط عفت–) 1390ی (آموزش يهاشنیمیاز ان يریادگی يسازنهیبه .33
 29تا  27، اولین کنگره کاربرد فناوري اطالعات در سالمت در مازنداران -پورو مریم فصیحی

 . 405 – 409صص  –مهر ماه 
  

هاي علمی داخلی و منتشر شده در مجموعه ي پژوهشی ارائه شده در همایشهامقاله
 خالصه مقاالت همایش

 

ی، فاطمه صحراگرد، مریم اشتري لرک - )1391حضور مربیان مرد در مهد کودك: ضرورت ها و تهدیدها ( .34
نخستین سمینار آموزش و مجموعه خالصه مقاالت   -دکتر حمیدرضا حسن آبادي و صغري رستمی

 .16ص  -اردیبهشت ماه 27و  26 -سالمت کودکان پیش از دبستان

 -فاطمه عنبرستانی و دکتر حمیدرضا حسن آبادي –) 1391برنامه درسی پنهان: ضرورت ها و راهکارها ( .35
 27و  26 -نخستین سمینار آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستانمقاالت  مجموعه خالصه

 .63ص  -اردیبهشت ماه

زهرا جهانبخش و دکتر حمیدرضا  -پرورش خالقیت کودکان پیش دبستانی: کاربست نظریه سرمایه گذاري .36
نخستین سمینار آموزش و سالمت کودکان پیش از مجموعه خالصه مقاالت  - حسن آبادي

 .27ص  -اردیبهشت ماه 27و  26 -دبستان
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  -)1391یادگیري چندرسانه اي: کاربست اصل انسجام در آموزش زبان دوم براي کودکان پیش دبستانی ( .37
نخستین سمینار آموزش و مجموعه خالصه مقاالت  -مونا مهدیان و دکتر حمیدرضا حسن آبادي

 .76ص  -اردیبهشت ماه 27و  26 -سالمت کودکان پیش از دبستان

آزاده سید میرزایی جهقی، فاطمه عنبرستانی و دکتر حمیدرضا حسن  -)1391انداردهاي مهد کودك (است .38
 -نخستین سمینار آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستانمجموعه خالصه مقاالت   -آبادي

 .79ص  -اردیبهشت ماه 27و  26

آزاده میرزایی جهقی و  - )1391رشد خالقیت کودکان پیش از دبستان در محیط هاي مجازي ترسیم نقاشی ( .39
نخستین سمینار آموزش و سالمت کودکان مجموعه خالصه مقاالت  -دکتر حمیدرضا حسن آبادي

 .78ص  -اردیبهشت ماه 27و  26 -پیش از دبستان

 عفتبا همکاري  - )1390( فرزند کیاز  شیب يزنان دارا یجنس تیبر رضا یجنس يهاآموزش مهارت ریتاث .40
پنجمین مجموعه خالصه مقاالت  - آباديي و دکتر حمیدرضا حسناطمه فرامرز، فيسادات رباط جز

  .153ص  - آبان ماه 6و  5، کنگره خانواده و سالمت جنسی
 

 هاي علمی پژوهشی مجله یا در دست داوري برايپذیرش گرفته هاي مقاله
  

  و در انتظار چاپپژوهشی  - از نشریه هاي علمیمقاله پذیرش گرفته  10تعداد 

 در دست داوري پژوهشی و - مقاله اعالم وصول شده از سوي نشریه هاي علمی 20از  بیش 
  

 پژوهشی هاي طرح -ب

مدل  کی نیتدو :انیدانشجو یلیعوامل مؤثر بر عملکرد تحص ییشناسا یمل ۀمطالع -ملی طرح مجري .1
م، تحقیقات و ، زیر نظر دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوحرفه یاجتماع -یشناخت هینظر هیبر پا يساختار
 نهایی طرحگزارش  تدوین در حال اتمام اجراي نهایی و  -فناوري

گرایش دانشجویان به نماز و عوامل موثر بر آن، زیر نظر معاون  بررسی میزان - همکار اصلی طرح ملی .2
محترم مطالعات راهبردي و رییس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 

 1392سال  طرح خاتمه یافته در، رهبري

زیر نظر دفتر  -دانشجویان یرشد روانشناخت اسیساخت و استانداردسازي مق -همکار اصلی طرح ملی .3
 -مجري طرح دکتر شهرام محمّدخانی -به عنوان طرح -مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 1393طرح خاتمه یافته در سال 
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زیر نظر دفتر مرکزي  -ریابی مقیاس ملی سالمت روانی دانشجویانساخت و هنجا -ملی طرحهمکار  .4
 طرح خاتمه یافته - مجریان طرح دکتر حمید پورشریفی  - وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سالمت مشاوره

 1391سال در 

 -زیر نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر -هاي آموزشی سوء مصرف موادارزیابی دروه – همکار طرح ملی .5
 1390طرح خاتمه یافته در سال   - همکار طرح -طرح دکتر پورشریفی مجري

زیر نظر دفتر  -مقایسه سالمت روانی دانشجویان در چهار سال زندگی دانشجویی - همکار طرح ملی .6
طرح خاتمه یافته در  -مجري طرح دکتر عبداهللا امیدي - مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 1391سال 

زیر نظر دفتر مشاوره دانشگاه تهران و با همکاري دفتر مرکزي  -2شور زندگی  -منطقه ايهمکار طرح  .7
 1392طرح خاتمه یافته در سال  - مجري طرح دکتر پورشریفی -مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 -م معلهاي فکري گرایشرابطه آن با و در کالس هاي مدارس ابتدایی دولتی فرهنگ تفکر  -طرح پژوهشی .8
به عنوان  -ی)تیعلوم ترب یپژوهش(گروه  واحد تهران یپژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاه زیر نظر

 1391خاتمه یافته در سال  -دکتر مریم صداقتمجري طرح  –طرح  همکار اصلی

بررسی پایان نامه هاي تحصیلی دوره ضمن خدمت فرهنگیان شهر اصفهان در  -  طرح مشاور و همکار .9
 . 1382سال  خاتمه یافته در  -تحصیلی روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی رشته هاي

گروه بررسی  – در شهر تهراناجتماعی  -فرهنگیسنجی نیاز - طرح شناسی و آماريروشمشاور  .10
  1386سال  خاتمه یافته در -پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمسائل زنان در 

بررسی تاثیر زنان در مدیریت مخارج مصرفی خانوار شهري:  – طرح شناسی و آماريمشاور روش .11
 خاتمه یافته در -پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی –مطالعه موردي شهر تهران 

 1388سال 

هاي تشخیصی اختالالت یادگیري بر اساس آزمون وکسلر در دوره ابتدائی بررسی مالك - طرح ناظر .12
 1388سال یافته در  خاتمه -مجري طرح اسحق رحیمیان بوگر - مناناستان س

ها بر اساس سه الگوي سوابق تحصیلی، آزمون سراسري و پذیرش دانشجویان ورودي دانشگاه - ناظر طرح .13
پذیري، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، رویکرد بهینه به منظور حذف آزمون سراسري با استفاده از تئوري تعمیم

تضمین کیفیت آموزش عالی، سازمان سنجش آموزش کشور، مجري سلیمان ذوالفقارنسب، در اعتبارسنجی و 
 ارزیابی گزارش نهایی حال

هاي تخصصی و آزمون سواالتهاي روانسنجی هدف و مقایسه ویژگی –تحلیل محتوي  – ناظر طرح .14
اعتبارسنجی و تضمین  فیزیک در دوره دبیرستان و آزمون سراسري، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، -رشته ریاضی

 کیفیت آموزش عالی، سازمان سنجش آموزش کشور، مجري دکتر حسین کارشکی، در حال اجرا
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سازي، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین سیستم طراحان، بانک سوال و آزمون - ناظر طرح .15
 حال اجراجمالی، در احسان کیفیت آموزش عالی، سازمان سنجش آموزش کشور، مجري دکتر 

 
  هاي ارشدنامه هاي دکتري و پایانرساله -پ
  شهید بهشتی، شاهد، الزهراء  هاي خوارزمی،دوره دکتري در دانشگاه نامهپایان 12مشاور راهنما و استاد

 و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، موسسه امام خمینی(مدرك) و بقیه اهللا (مدرك)

  هاي خوارزمی، تهران، شهید دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه نامهنپایا 30استاد راهنما و مشاور بیش از
 ، گیالن، اراك، غیر انتفاعی مهر البرز، آزاد واحد ساوه، آزاد واحد علوم و تحقیقات، موسسه امام خمینیبهشتی

 

 کتاب -ت

 1384ترجمه گروهی، نشر سمپاد،  -روانشناسی اجتماعی از منظر اروپائیان .1

 1384علمی، نشر چاپار،  ویراستار -تابداري و اطالع رسانیاي متخصصان کهاي آماري برروش .2

پاشا حسندکتر ترجمه  -تألیف میرز، گامست و گارینو -پژوهشهاي چندمتغیري کاربردي: طرح و تفسیر .3
دکتر بالل ایزانلو، دکتر آبادي، حمیدرضا حسندکتر سیمین دخت رضاخانی، دکتر ولی اله فرزاد، دکتر شریفی، 

 .1389، انتشارات رشد -تبی حبیبیمج

اله فرزاد، دکتر  یدکتر ول ،یفپاشا شریترجمه دکتر حسن -دلیو ف کیتاباچنآمار چندمتغیري کاربردي، تألیف  .4
 چاپ). ریانتشارات رشد (ز - یبیحب یو دکتر مجتب زانلویدکتر بالل ا ،آباديحسن درضایحم

زیر نظر و  -تألیف دیامنتوپولوس و سیگو -ام به گام لیزرلیابی روابط خطی ساختاري: راهنماي گفرایند مدل .5
نجمه سلطانی نژاد و مریم  آبادي،دکتر حمیدرضا حسنترجمه  - آباديبه ویراستاري دکتر حمیدرضا حسن

 چاپ) زیر( -فراهانی

 زیر نظر و به ویراستاري دکتر –جرویتر و فان در کمپ دي -هاي آماري آزمون در علوم رفتارينظریه .6
 (آماده چاپ) –مریم انواري و مریم معصوم بیگی  آبادي،دکتر حمیدرضا حسن ترجمه -آباديمیدرضا حسنح

دکتر ترجمه  -آباديحمیدرضا حسندکتر زیر نظر و به ویراستاري  –یر ریچارد مه –اي یادگیري چندرسانه .7
  )چاپاده (آم -نادرينسرین بخش، نجمه سلطانی نژاد و زهرا جهان آبادي،حمیدرضا حسن

زیر نظر و به  -یر و پاتریشیا الکساندرتألیف ریچارد مه –کتاب راهنماي پژوهش درباره یادگیري و آموزش .8
 –آبادي، سارا دازي و نعیمه کهولت ترجمه دکتر حمیدرضا حسن -آباديویراستاري دکتر حمیدرضا حسن

 )آماده چاپ(
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 -آباديتألیف دکتر حمیدرضا حسن -ی بالینی معاصرفصلی از کتاب روانشناس -پژوهش در روانشناسی بالینی .9
 )در مرحله ویراستاري( –به ویراستاري دکتر حمید پورشریفی 

تدوین نهایی ( -آباديتالیف دکتر حمیدرضا حسن – و گزارش طرح ،، فرایندمبانی پژوهش در علوم رفتاري: .10
 )فصول

یکن و وست، ترجمه، طرف قرارداد انتشارات تألیف آ - هاي متقابلرگرسیون چندگانه: آزمون و تفسیر اثر .11
 )مراحل پایانی ترجمه( -سمت

مراحل پایانی ( - آباديو دکتر حمیدرضا حسن ترجمه دکتر زهره سرمد -تألیف هیگینز -آمار ناپارامتري مدرن .12
  )ترجمه

  

 آموزشی - عالیق پژوهشی   .3

 
  عالیق پژوهشی -الف

(به عبارت و فناوري در جهت بهبود و ارتقاي یادگیري تعامل شناخت، آموزش  زمینهمطالعه و پژوهش در  .1
 )یادگیري چندرسانه اي دیگر،

 بهبود یادگیريمطالعه و پژوهش در زمینه حافظه کاري و کنش هاي اجرایی در جهت  .2

 ناتوانی هاي (اختالالت) یادگیريسبب شناسی و درمان مطالعه و پژوهش در زمینه  .3

 دگردان و سازه هاي شناختی انگیزش در تعلیم و تربیتمطالعه و پژوهش در زمینه یادگیري خو .4

 تربیتی – استانداردسازي آزمون هاي روانشناختیو  پژوهش در زمینه طراحی، ساختمطالعه و  .5

 تربیتی –ی شناختپژوهش در زمینه اعتباریابی، رواسازي و هنجاریابی آزمون هاي روانمطالعه و  .6
  

  عالیق آموزشی –ب 
 زمینه روشهاي آماري .1

 ح هاي آزمایشی (متناسب با رشته تحصیلی در علوم رفتاري)رط 
 مدل یابی معادالت ساختاري 
 و مقیاس بندي چندبٌعدي تحلیل خوشه اي ،تحلیل عاملی 
 چندمتغیري روشهاي آماري 
 (روشهاي آماري) آمار استنباطی  
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 آمار ناپارامتري 
  نظیر  براي تحلیل داده ها نرم افزارهاي آماري کاربردSPSS ،LISREL ،AMOS 

 پژوهش هايزمینه روش .2
  پژوهش در علوم رفتاري(توصیفی و آزمایشی) روش هاي کمّی 
  روش هاي کیفی پژوهش در علوم رفتاري 
 روش هاي ترکیبی پژوهش در علوم رفتاري 
 علمیروپوزال نویسی و گزارش نویسی پ 

 زمینه اندازه گیري .3
 روانسنجیو نظریه هاي  مبانی 
 ت تحصیلیسنجش و اندازه گیري پیشرف 
 ي روانشناختیکاربرد آزمون ها 

 روانشناسی تربیتیزمینه  .4
 روانشناسی تربیتی 
 طراحی آموزشی 
 اختالالت یادگیري 

  
  عالیق اجرایی –ج 

 شکل دهی گروه روش شناسی پژوهش در علوم رفتاري .1
 تاسیس و تجهیز مرکز اندازه گیري، پژوهش و ارزشیابی آموزشی .2

 
 
  .تسا 1393 لاس هب طوبرم يو یس نیا :هتکن
 


