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 سابقه تحصيلي  

 دانشگاه خوارزمی تهران  -هيات علمی موسسه تحقيقات تربيتی، روان شناختی و اجتماعی.۴

: آسيب رسانی در نوجوانان ودخ: رسالهعنوان )طباطبايي دکتری روانشناسی دانشگاه عالمه .3

 .(همساالنماهيت،احتمال خودکشی و نقش عوامل روانشناختی و 

 کارشناسی ارشد روان شناسی بالينی دانشگاه عالمه طباطبایی   

 عضو بنياد نخبگان.۶

 پژوهشی  وابقس

 ترجمه کتاب 

دکتر پروانه محمد  خانم سر پرستیبا) درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن   نوشته ی ربکا کرین  -۴

 (، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستیخانی 

همراه با برنامه درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای )مبتنی بر حضور ذهن  درمان های  -3

ات خانم دکتر پروانه محمد خانی ،انتشار با سرپرستی) ترجمه و تاليف  (  گی پيشگيری از افسرد

 دانشگاه علوم بهزیستی

با همکاری دکتر پروانه  )استکتی . اجبار -مای عملی درمان رفتاری و شناختی اختالل وسواسراهن. ۶

 (انتشارات رشد   -چاپ زیر -پذیرش و قرارداد چاپمحمد خانی 

 ری دکتر جوادهمکابا )  بازتوانی شناختی  بيماران مبتال به آسيب مغزی و اختالالت  عصب شناختی .۱

 ( چاپ زیر -انتشارات آیيژ -حاتمی

روش برای درمان اختالل های ریاضی  ۶۶روش برای درمان اختالل های یادگيری و  ۶۶ویراستاری کتاب  . 5

 (.قرارداد برای چاپ)  ۴۶3۶سال -انتشارات ارجمند–

  3۶سال . نوشته جانيث وارموث(. اصول مقدماتی) ویراستاری کتاب  کودکان با نيازهای آموزشی ویژه . ۳

 مقاله 



) ب صفت و راهبرد های کنترل فکر پيش بينی کننده های نگرانی بيمار گون در نمونه غير بالينی اضطرا -۴

 (۴۶31 صلنامه علوم رفتاریف

پژوهش های مجله ) مقایسه باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در دانشجویان   -3

  (۴۶31مشهد روانشناسی بالينی و مشاوره 

تی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه های افسردگی و نشخوار فکری در اثر بخشی درمان شناخ -۶

  (۴۶3۴بالينی مطالعات فصلنامه) رح خط پایه چند گانه ط: بيماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی 

رابطه تصویر بدنی و سبک های مقابله با سالمت روان در زنان با نارضایتی از وزن شهر رشت   -4

 ۴۶31( ات زنانفصلنامه مطالع)

 ۴۶33 فصلنامه سالمت روان .  ات درمانیمسائل مفهومی و تلویح: شرم -5

رابطه نگرش های شرم متمرکز بر اختالالت روانی و سطوح هيجان ابراز شده در بستگان بيماران دو   -6

 ( ۴۶33خانواده پژوهی  فصلنامه )قطبی و اسکيزوفرنی 

 . ۳3،شماره فصلنامه تازه های رواندرمانی. واندرمانیخویشتن گفت و گویی و کاربردها در ر -7

فصلنامه تحقيقات کيفی در . یک پژوهش کيفی: خود آزاری در نوجوانان بزهکار و با اختالل های خلقی  -3

 ۴۶33. علوم سالمت

 .۴۶33فصلنامه پزشکی قانونی . عوامل خطر و محافظت کننده از اقدام خودکشی در معتادین زندان ها -3

فصلنامه روانپزشکی . مرور سيستماتيک: مقایسه اقدام خودکشی و خود آسيب رسانی در نوجوانان -۴1

 ۴۶3۶ -اسی بالينیو روانشن

وجوانان دارای سابقه بدرفتاری دوران رابطه نقص کنترل تکانه و خود جرحی بدون خودکشی در ن -۴۴

شماره اول . فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالينی .  اثر واسطه ای خود بی کفایت پنداری: کودکی

 ۴۶3۱سال 

انگيزه : خود جرحی بدون خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی  -۴3

 (پذیرش برای چاپ ) –افراد استثنایی  فصلنامه. ها و احتمال خودکشی

و سبک های اسنادی در پيش بينی ( استعداد شرم و استعداد گناه)نقش هيجان های خود آگاه  -۴۶
 .۴۶3۱سال  -تبریز فصلنامه پژوهش های نوین روانشناسی . نشانه های عمومی  روانپزشکی

 

14. Suicide probability in adolescents with histories of childhood maltreatment: role 

of non-suicidal self- injury, emotion regulation difficulties and forms of self-

criticism. International journal of high risk behavior and addiction  (Accepted) 

15. Emotion dysregulation and suicide probability indexes among adolescents with 

direct and indirect forms of self-harm. International journal of addiction and high 

risk behaviours. 2016-under publication 



16. Trait Mindfulness, Reasons For Living, And General Symptom Severity As  
Predictors Of Suicide Probability in  substance abuse and dependence . Iranian 
journal of psychiatry (2015) 

 

 طرح های پژوهشی 

سوء مصرف کنندگان و معتادین به مواد شناسايي عوامل محافظت كننده در برابر اقدام به خودكشي در .۴

. بهزیستی تهران پژوهشکده سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم . در زندان و مراکز ترک اعتياد

 برنده جایزه به عنوان دومين طرح پژوهشی برتر در ستاد مبارزه با مواد مخدر . ۴۶33 -۴۶3۴

طبقه بندی بالينی  سوء مصرف کنندگان مواد براساس شدت وابستگی به مواد، شخصيت و شيوه  .3

در . تی تهرانپژوهشکده سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیس. های تنظيم هيجانی

 .۴۶3۶. مرحله ارزیابی

مرکز تحقيقات علوم . تحليل عوامل انسانی موثر بر سوانح رانندگی و ارائه پروتکل پيشگيری و مداخله .۶

 دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل . رفتاری

 داوری فصلنامه ها 

 (مقاله  ۱)    Iranian journal of clinical psychologyداوری فصلنامه  .۴

 (مقاله ۴)    Iranian journal of psychiatryی فصلنامه داور .3

 ۴۶33اسفند -دانشگاه تهران–سومين کنگره روانشناسی ایران ویراستاری و داوری مقاله های  .۶

 سمينارها  .4

 ۴۶3۳-بهداشت روان دانشجویان  -باور های دینی و سبک های مقابله در دانشجویان   رابطه عمل به -

 -سمپوزیوم نورو پسيکولوژی -شناخت و نقش حضور ذهن در تعدیلگری  آسيب پذیری هيجانی،فرا

 . ارائه به صورت سخنرانی.۴۶33

سمينار روانپزشکی  –در کودکان پيش دبستانی حرکتی  -ه رشد مهارت های بيناییبررسی پيگيران -

 ارائه به صورت سخنرانی. ۴۶33-کودک و نوجوان 

–کنگره روانشناسی ایران . ذهن بر روی نشانه های عمومیدرمان شناختی مبتنی بر حضور  ياثربخش -

 .۴۶33مستان ز

کنگره پژوهش های روانشناسی  –اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر روی شرم و خود انتقادی  -

  . ۴۶31زمستان  -بالينی

 -خنرانیپذیرش ارائه س. مقاله مروری . تفاوت های خود آسيب رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان -

 . ۴۶3۴تهران  -شکی کودک و نوجوانکنگره روانپز


