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مدرک تحصیلی
تهران
تهران
روانشناسی بالینی
لیسانس
تهران
تهران
روانشناسی کودکان استثنایی
فوق لیسانس
تهران
تهران
روانشناسی با گرایش رشد
دکتری تخصصی
عنوان پایان نامه فوق لیسانس :بررسی تحول جاندارپنداری و هشیاری در کودکان بینا و نابینا
عنوان رساله دکتری :بررسی رابطه جداییهای موقت روزانه و نشانه های مرضی مادر بر شکل گیری دلبستگی و مشکالت
رفتاری کودکان

پستهای اداری وسازمانی :
پست سازمانی

شهر محل کار

رییس مرکز مشاوره دانشگاه

تبریز

تاریخ
شروع

خاتمه

5831

5835

نام موسسه یا دانشگاه

دانشگاه تبریز

ا
استاد راهنما برای پروژه های دوره فوق لیسانس و دکتری :

نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی
ردیف
دانشجو
دانشجو
اثر بخشی آموزش مدیریت وا لدینی  PMTبر بهبود نشانگان کودکان ADHDو
کار شناسی
سعیده امینی
1
نشانگان افسردگی و تنیدگی والدینی مادران
ارشد
کار شناسی بررسی عوامل پنجگانه شخصیت در بیماران میتال به وسواس جبری افسردگی و
رباب بشارت
2
عادی
ارشد
رابطه اختالالت شخصیت با شدت آسیب ناشی از اعتیاد و نوع ماده مصرفی در
کار شناسی
سیما نوربخش
1
مصرف کنندگان مواد
ارشد
بررسی مقایسه ای عالیم اختالالت روانی بیماران مبتال به سطوح یاال و پایین
کار شناسی
نعیمه ماشینچی
6
کلسترول و فشار خون
ارشد
کار شناسی
تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر
سحر قاسمی
5
ارشد
مقایسه ی اثر بخشی درمان گروهی مهارت های اجتماعی بر کاهش اضطراب
کار شناسی
زهرا اکبری
4
اجتماعی دانش آموزان  12-16ساله شهرستان فالورجان
ارشد
کار شناسی مقایسه ی اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل  T.Aبا درمان شناختی – رفتاری
ابراهیم اکبری
1
در بهبود عالیم مرضی شکست عاطفی دانشجویان
ارشد
عنوان پایان نامه

8
9
11

محمد رسول
مفسری
محسن سقطی
زاده سرخاب
هوشنگ مهدویان

11

شهال جنگی

12

پریا فاروقی
عبداهلل فیروزیان

13
16
15

عبدالخالق مینا
شیری
مزده پارسا

کار
کار
کار
کار
کار
کار
کار
کار

شناسی
ارشد
شناسی
ارشد
شناسی
ارشد
شناسی
ارشد
شناسی
ارشد
شناسی
ارشد
شناسی
ارشد
شناسی
ارشد

14

ناصر قربانیان

کارشناسی ارشد

11

نازیال آقانی

کارشناسی ارشد

18

جاوید پیمانی
فاطمه
هداوندخانی
اعظم امجدی

دکتری

کارشناسی ارشد

21

سحر ساعدی

کارشناسی ارشد

22
21

عزیزه آبستر
نازیال مهبد

26

رسول خضر تاج

کارشناسی ارشد

25

خدیجه احمدی

کارشناسی ارشد

19
21

دکتری

21
28
29
11
11
12
11
16
15
14
11
18

طیبه قاری زاده

مقایسه مکانیزم های دفاعی و راهبرد های مقابله ای در افراد افسرده مضطرب
مختلط و عادی
مقایسه اثر بخشی نوروفیدبک و روش چند حسی فرنالددر درمان اختالل نارسا
خوانی
مقایسه کارکرد های اجرایی و توجه در کودکان دچار ناتوانی یادگیری و عادی
مقایسه اثربخشی آموزش بازداری از پاسخ بر کاهش عالیم زیر گروه های ADHA
وADHDهمراه با ODD
بررسی مقایسه ای نظریه عام و خاص سوء استفاده کنندگان جنسی از زنان و
کودکان با افراد عادی
مقایسه توجه متمرکز بر خود و سوگیری تعبیر در پردازش اطالعات در افراد مبتال
به هراس اجتماعی و افراد بهنجار
مقایسه ی صفات شخصیتی در افراد دارای اختالل فوبی اجتماعی و اختالل
شخصیت اجتنابی
بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر مردان اسکیزوفرن
بررسی مقایسه ای میزان اثربخشی روشهای درمان گروهی رفتاری و شناختی
و رفتاری –شناختی در در مان اختالل فوبی اجتماعی
تاثیر توانبخشی شناختی بر توانایی دانش آموزان نارساخوان
رابطه صفات در خودمانده گونه و اسکیزوتایپی با همدلی سرد و گرم  :بررسی
نقش میانجی گری نظریه ذه شناختی و عاطفی
تاثیر تعداد دوره ها و نوع افسردگی بر آسیب حافظه رویدادی
بررسی رابطه طبقات دلبستگی والدین و ویزگی های شخصیتی مادر با طبقات
دلبستگی کودک

کارشناسی ارشد بررسی رابطه سبکهای تربیتی و ویژگیهای شخصیتی والدین با اختالالت روانی کودکان
کارشناسی ارشد بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و رضایت زناشویی زوجین

نسیم ظفر قلیزاده کارشناسی ارشد

62

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با افسردگی و اضطراب

کارشناسی ارشد

بررسی رابطه فقدان پدر و سالمت عمومی مادر با ویژگیهای شخصیتی بهنجار و
نا بهنجار دانشجویان
بررسی رابطه سبکهای مقابله ای با سالمت عمومی دانشجویان علوم پایه و
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
بررسی رابطه پرخاشگری و بلوغ عاطفی با رضایت زناشویی در کارمندان متاهل
بانکهای دولتی شهر ارومیه
باورهای رابطه عمل به باورهای دینی و سبکهای مقابله ای با سالمت عمومی
در بین دانشجویان آموزشکده فنی الزاهرا (س) تبریز

کارشناسی ارشد
لیال نجدی
نفیسه فخرایی کارشناسی ارشد مقایسه ویژگیهای شخصیتی و هیجان خواهی در مردان و زنان معتاد و عادی
بررسی مقایسه ای سبکهای دلبستگی و مقابله ای در افراد مبتال به افسردگی
آیدا اظهر کمندی کار شناسی ارشد
اساسی  ،اختالل دو قطبی و افراد عادی
کارشناسی ارشد بررسی مقایسه ای اختالالت روانی و رفتاری در بین کودکان نابینا و عادی
مینا احمدی
کارشناسی ارشد رابطه اختالل شخصیتی مادران با مشکالت رفتاری دانش آموزان دبستا نی شهر تبریز
ژیال ارغوانیان
بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با اختالالت شخصیت در دانشجویان دانشگاه
کارشناسی ارشد
آمنه کاظمی
آزاد اسالمی تبریز
فریده صادقی کارشناسی ارشد بررسی رابطه هوش هیجانی با اضطراب و افسردگی نوجوانان
بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی /فراشناخی در بهبود کودکان
کارشناسی ارشد
لیال مقتدری
مبتال به اختالل ریاضی
سعیده اکبری کارشناسی ارشد بررسی ویژگیهای شخصیتی و هیجان خواهی در افراد مبتال به اعتیاد اینترنتی
بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و سبک های دلبستگی با انواع اختالالت
کارشناسی ارشد
فریبا الهام فر
اضطرابی و افسردگی در دانش آموزان مدارس شهر تبریز
بررسی مقایسه ای نوع و میزان پرخاشگری و خشم میان نوجوانان در معرض
شیوا عظیم زاده کارشناسی ارشد
تماشای زیاد و کم فیلم های خشن مشکین شهر
بررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی بهنجار و نابهنجا ر بیماران میگرنی و افراد عادی

19

رباب عماری

بررسی میزان اثر بخشی بازی درمانی شناختی –رفتاری بر افزایش مهارت های
کارشناسی ارشد
اجتماعی دختران  8-9ساله دارای اضطراب اجتماعی

61

ندا سخایی

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی وابسته به سالمت دانشجویان مضطرب
کارشناسی ارشد
افسرده و عادی

61

مقایسه شیوه های مقابله با استرس و بهداشت روانی دانش اموزان طالق و
احسان فکوری راد کارشناسی ارشد
غیر طالق شهر تهران

62

فرناز حکیمانی
بهروز

بررسی اثر بخشی اموزش مولفه های هوش هیجانی بر انواع سازگاری
کارشناسی ارشد
دانشجویان

61

سروه دادرس

بررسی اثربخشی مدیریت استرس به روش شناختی – رفتاری بر کنترل قند
کارشناسی ارشد
خون و بهبود کیفیت زندگی و استرس زنان دیابتی نوع دو در ارومیه

66

لیال رضایی

بررسی مقایسه ای تحول اخالقی نوع دوستی و خود کارامدی اجتماعی در
کارشناسی ارشد
دانش اموزان تیز هوش و عادی شهر ارومیه

کتب منتشر شده :

نویسندگان
دکتر خانجانی
دکتر خانجانی
دکتر رونقی
دکتر رونقی
دکتر خانجانی
مهین وثوقی
دکتر خانجانی
دکتر هداوندخانی
دکتر خانجانی
دکتر فیروزیان
دکتر خانجانی
دکتر هداوندخان

عنوان کتاب
 .1تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا
بزرگسالی
 .2دلبستگی بزگساالن و زوج درمانی

ناشر
تالیف

ترجمه

*

فروزش

 .3اختالالت یادگیری تحولی و تحصیلی
 .4نظریه ذهن
 .5حل مساله اجتماعی و ارتکاب جرم :رویکردهای
درمانی جدید در بزهکاری
.4

رویکرد دلبستگی در درمان اختالالت روانی

*

فروزش

*

آموزش و پرورش کودکان
استثنایی

*

انتشارات سمت

*

انتشارات ارجمند

*

انتشارات ارجمند

مقاالت چاپ شده در نشریات ومجالت خارجی :

نویسندگان
دکتر دادستان
دکتر خانجانی
دکتر زینب
خانجانی
دکتر زینب
خانجانی

عنوان
 .1بررسی رابطه نشانه های مرضی مادر
با شکل گیری و مشکالت رفتاری /
اجتماعی کودکان پیش دبستانی

نام نشریه

تاریخ

مجله روانشناسی (انجمن
روانشناسی ایران )

1182

 .2اختفاء افکار وسواسی

مجله علوم انسانی دانشگاه
الزاهراء

سال  12شماره 62
تابستان 1181

 .3بررسی جداییهای موقت روزانه و تحول
دلبستگی ومشکالت رفتاری کودکان

مجله ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تبریز

سال  65شماره
 186-181تابستان و
پاییز 1181

دکتر خانجانی
علی بهادری
دکتر خانجانی
دکتر مهین
دکتر حسینی
نسب
دکتر پور فیض
مهندس اذرفام
دکتر خانجانی
دکتر خانجانی

 .4بررسی دیدگاه معلمان عادی و
استثنایی وتلفیقی در مورد آموزش
تلفیقی کودکان اسثتنایی

مجله پژوهش در حیطه کودکان
استثنایی

1181

 .5نقش عاملهای عمقی شخصیت در
استعداد و عملکرد کارآفرینی
دانشجویان

مجله پژوهش های نوین
روانشناسی دانشگاه تبریز

سال اول شماره 6
زمستان 1185

 .6بررسی مقایسه ای کاریوتایپی بستگان
درجه یک کودکان ناتوان ذهنی دارای
ناهنجاریهای کوموزومی با بستگان
درجه یک کودکان عادی

مجله دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار

دوره  11شماره 2
تابستان 1185

 .7نقش نقص های حسی در سبک های
دلبستگی

مجله پژوهش های نوین
روانشناسی

سال سوم شماره 9
بهار 1181

سال  6شماره 6

دکتر زینب خانجانی
رابطه ویژگیهای کم دامنه شخصیت با
استعداد و عملکرد کارآفرینی دانشجویان

فصلنامه مطالعات روانشناختی

دوره  6شماره 1
بهار1181

 .9هوش و دلبستگی :تحلیلی بر خود
تنظیم گری عاطفی  /رفتاری کودکان تیز
هوش عقب مانده ذهنی نابینا ناشنوا و
عادی

مجله پژوهش های نوین
روانشناسی

سال چهارم شماره
 11بهار 1188

 .11نظریه ذهن :تحول و رویکردها

مجله پژوهش های نوین
روانشناسی

سال  6شماره 14
زمستان 1188

مجله دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه تبریز

دوره  12شماره2
خرداد و تیر 1189

.8
دکتر زینب
خانجانی

دکتر خانجانی
دکتر هداوندخانی
دکتر خانجانی
ناصر قربانیان
دکتر مولوی
دکترخانجانی,پریا
فاروقی,دکتر
یعقوبی
دکتر خانجانی

 .11اثر بخشی آموزش گروهی مهارتهای
زندگی در بیماران اسکیزوفرنیا:تحلیلی
برای روشهای درمانی جامع
 .12عوامل روانشناختی خطر ساز در ابتال به
بیماری کرونر قلبی:تحلیلی بر نقش
شخصیت و سبک های مقابله ای در
بیماری قلبی

.13

اختالالت درونی سازی" نقش اضطراب

دوره  12شماره 1
مجله دانشگاه علوم پزشکی
مرداد و شهریور
تبریز
1189
مجله روانشناسی بالینی
سمنان

سال دوم شماره
اول بهار 1189
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Social and Behavioral
)Science(ISI
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خانم نجد
دکتر خانجانی

-Exploring psychological disorders .15
symptoms in migraine pations and
healty adults using SCL90-R
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Archieve Des Science

دکتر خانجانی
دکتر حسینی نسب
خانم مقتدری

-The effect of instruction / .16
treatment on mathematical problem
solving improvement with learning
disability in secondary student

دکتر خانجانی
اقای فیروزیان
خانم غفوریزاده

-The comparison of global and .17
special theory of mind between
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دکتر هداوندخانی
ژیال ارغوانیان
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دکتر زینب خانجانی
سحر ساعدی
دکتر خانجانی
دکتر خانجانی
ژیال ارغونیان
دکتر زینب خانجانی

دکتر علیلو
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دکتر خانجانی
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دکتر خانجانی
دکتر علیلو

دکتر خانجانی
دکتر حسینی نسب
خانم صادقی
اقای خضر تاج
دکتر خانجانی
دکتر میر نسب
دکتر خانجانی
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 .21الگوی پردازش اطال عات در تبیین
مشکالت رفتاری کودکان

فصلنامه تعلیم و تربیت کودکان شماره  91تیر ماه
1188
استثنایی

 .22نقش تغذیه در درمان نارسا خوانی
کنش پریشی و بیش فعالی

فصلنامه تعلیم و تربیت کودکان شماره 44خرداد
1181
استثنایی

 .23راهبردهای آموزشی برای کودکان
استثنایی دو گانه

فصلنامه تعلیم و تربیت کودکان
استثنایی
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بهداشت روانی و جسمانی دانشجویان
سراسری بهداشت اردیبهشت
دانشجویان
روانی
1189
سبکهای هویت پیش بینی کننده نشانگان مرضی دانشجویان تهران – پنجمین سمینار 22و21
سراسری بهداشت اردیبهشت
روانی دانشجویان 1189
تهران – پنجمین سمینار 22و21
عمل به باورهای دینی و سبکهای مقابله ای پیش بینی کننده ی
سالمت عمومی در بین دانشجویان
سراسری بهداشت اردیبهشت
روانی دانشجویان 1189
11و 12
روان نژندی و مفهوم خود
تهران – همایش ملی
مشکالت اضطرابی
اسفند
کودکان و نوجوانان
1188

دکتر خانجانی

دکتر زینب خانجانی

محل کنفرانس

تاریخ

تهران – همایش ملی
مشکالت اضطرابی
کودکان و نوجوانان

11و 12
اسفند
1188

تهران – همایش ملی
مشکالت اضطرابی
کودکان و نوجوانان

11و 12
اسفند
1188

Psychology
counseling

2111

شیراز-چهارمین
سمینار سراسری 1و 2خرداد
1181
بهداشت روانی
دانشجویان
تهران – اولین کنگره
سراسری
روانشناسی در
ایران

8-9آبان
1181

تهران -دومین کنگره 19-21
نقش ویژگیهای کم دامنه شخصیت و خالقیت بر استعداد و عملکرد
انجمن رانشناسی اردیبهشت
کارآفرینی
1185
ایران
1182
تبریز -همایش
منطقه ای نقش
بررسی علل فرهنگی ،خانوادگی گرایش به اعتیاد و راهکارهای
فرهنگی کاهش گرایش به اعتیاد
خانواده در
پیشگیری از اعتیاد
24-25
بررسی رابطه جدایی های موقت روزانه و نشانه های مرضی
تهران-کنگره روانشناسی
اردیبهشت
مادر با شکل گیری دلبستگی و مشکالت رفتاری اجتماعی
بالینی ایران
1181
کودکان
1و2
شیراز-چهارمین
نقش هوش هیجانی و عوامل دموگرافیک در عزت نفس
سمینار سراسری خردادبهش
سازگاری اجتماعی خانوادگی،هیجانی و جسمانی
ت و اردی
بهداشت روانی
دانشجویان دانشگاه تبریز
1181
دانشجویان
شیراز-چهارمین 1و 2خرداد
رابطه بین سبکهای اسنادی با سالمت روانی دانشجویان
1181
سمینار سراسری

دکتر خانجانی
خانم ابستر

خانم قلیزاده
دکتر خانجانی
خانم قلیزاده
دکتر خانجانی
دکتر خانجانی

خانم قلیزاده
دکتر خانجانی

 .22بررسی رابطه سبکهای تربیتی با اختالالت
اوتیسم،آسپرگر،اسکیزوفرن در کودکان  12-16ساله دوره
راهنمایی شهر تبریز
 .23مقایسه دختران فراری و عادی در متغیرهای شخصی -
خانوادگی
 .24مقایسه سبکهای دلبستگی دختران فراری و عادی

.25

رابطه بین اختالالت شخصیتی مادران با اختالالت اضطرابی و
افسردگی کودکان آنان

 .26مقایسه سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی در دختران
فراری و عادی

بهداشت روانی
دانشجویان
تبریز -اولین همایش 22-23
ملی روانشناسی اردیبهشت
1189
تبریز -اولین همایش 22-23
ملی روانشناسی اردیبهشت
1189
دانشگاه پیام نور
تبریز -اولین همایش 22-23
ملی روانشناسی اردیبهشت
1189
دانشگاه پیام نور
تبریز -اولین همایش 22-23
ملی روانشناسی اردیبهشت
1189
دانشگاه پیام نور
بهار 1189
سنندج -همایش
ملی آسیبهای
پنهان

.27
اقای بهادری
دکتر خانجانی
اقای بهادری
دکتر خانجانی

خانم صولتی
دکتر خانجانی

اقای بهادری
دکتر خانجانی
دکتر خانجانی خانم
مرتضوی
اقای بهادری

 .28رابطه هوش هیجانی با خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی
دردانش آموزان ممتاز و عادی

 .29رابطه سبکهای شناختی و عوامل شخصیتی با موفقیت
تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز

.31

رابطه بین سبکهای مقابله ای و شادکامی با کمال گرایی در
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

.31

رابطه خواندن قران با افسردگی و اضطراب در دانشجویان

.32

بررسی میزان شیوع اختال ال ت شخصیتی در بین سوء مصرف
کنندکان مواد در شهر مالیر

اقای بهادری
دکتر خانجانی

.33

دکتر خانجانی
اقای بهادری

.34

اقای بهادری
دکتر خانجانی

.35

دکتر خانجانی
دکتر رنجبر

.36

تهران-اولین
همایش علمی
دانشجویان علوم تربیتی
ایران

اردیبهشت
1191

22-24
تبریز -بین
چهاردهمین سمینار اردیبهشت
1191
المللی علوم
پزشکی دانشگاه
ازاد تبریز
22-24
تبریز -بین
چهاردهمین سمینار اردیبهشت
1191
المللی علوم
پزشکی دانشگاه
ازاد تبریز
1191
دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات
درمانی مازندران
ابهر  -همایش ملی 17-18آبان
1191
سوء مصرف مواد و
سالمت

ابهر  -همایش ملی 17-18آبان
1191
رابطه ویژگی های شخصیتی با نگرش به مصرف مواد در دانشجویان سوء مصرف مواد و
سالمت
19-21مهر
مشهد-چهارمین
رابطه سبک دلبستگی کودکی و دلبستگی به خدا در دانش اموزان همایش بین المللی ماه 1191
دبیرستانهای شهر ایلخچی
روان پزشکی کودک
ونوجوان
تبریز -همایش آذرماه 1191
آسیب شناسی
رابطه شادکامی و رضایت جنسی با رضایت زناشویی
خانواده
پاییز 1189
دهمین همایش
پیاپی سالیانه
درمان افسردگی در دوران بارداری و پس از زایمان
انجمن علمی
روانپزشکی ایران -

اقای بهادری
دکتر خانجانی
دکتر خانجانی

.37
.38

خانم مهبد
اقای بهادری
دکتر خانجانی
اقای محبی
آقای بهادری
خانجانی

آقای بهادری
خانجانی

اقای محمدی
دکتر خانجانی
اقای کرمی
دکتر هاشمی

اقای بهادری
دکتر خانجانی
اقای محمدی
دکتر خانجانی
خانم موالیی

.39

.41

.41

.42

.43

.44

تهران
تهران – سومین
کنکره سراسری
رایطه بین کار افرینی باخالقیت دانشجویان
هنر درمانی در ایران
تبریز -همایش
ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی:تحلیلی بر نقش ویژگی
اسیب شناسی
های مختلف درون فردی و برون فردی
خانواده
سنندج– همایش
بررسی ارتباط استرس ادارک شده و تندرستی با تیپ شخصیتی  Dملی شخصیت و
زندگی نوین
تهران -اولین کنگره
بین المللی نقش
رابطه ویژگی های شخصیتی و دینداری با رضایت زناشویی زنان
زن در سالمت
خانواده و جامعه
کرمانشاه -اولین
همایش ملی
بررسی رابطه بلوغ عاطفی با رضایت زناشویی زوجین شهرستان
ایلخچی
خانواده و مهارتهای
زندگی
سنندج -همایش
تحلیل عامل فرم بلند فهرست عاطفه مثبت و منفی P A N A S – Xملی شخصیت و
زندگی نوین

رابطه ویژگی های شخصیتی با بهداشت روانی در زنان شهر اسکو

رابطه عوامل شخصیتی و تفکر غیر منطقی در اختالل افسردگی

اقای بهادری
دکتر زینب خانجانی

.45

دکتر خانجانی
اقای بهادری

.46

دکتر خانجانی
خانم لطفی

.47

دکتر خانجانی
خانم آبستر

.68

خانم ماشینچی
دکتر خانجانی
دکتر پور شریفی

.69

خانم ارغوانیان
دکتر خانجانی
دکتر پور شریفی

.51

رابطه کمال گرایی و شوخ طبعی با رضایت از زندگی در دانشجویان

5-1اسفند
1191
اذر ماه
1191
3و 6
خرداد1191
20-22
اردیبهشت
1191
13
اردیبهشت
1191
3و 6
خرداد1191
20-22
اردیبهشت
1191

تهران -اولین کنگره
بین المللی نقش
زن در سالمت
خانواده و جامعه
3و 6
سنندج -همایش
خرداد1191
ملی شخصیت و
زندگی نوین
27-28
گیالن -ششمین
سمینار سراسری اردیبهشت
1191
بهداشت روانی
دانشجویان

ارومیه -اولین کنگره اردیبهشت
رابطه سبک دلبستگی و افسردگی با سوء مصرف مواد در
1191
ملی دانشجویی
دانشجویان
اعتیاد
تبریز -اولین همایش 22-23
ملی روانشناسی اردیبهشت
رابطه تصوبر بدنی با ویژگی های شخصیتی و سالمت عمومی
1189
دانشگاه پیام نور
12و 11
همایش ملی
سبکهای تربیتی و اختالالت اظطرابی  :تحلیلی بر نقش شیوه های
اسفند
مشکالت اضطرابی
فرزند پروری بر اختالالت روانی کودکان
1188
کودکان و نوجوانان
11-12
سومین کنگره
سطوح کلسترول و اختالالت اضطرابی
انجمن روانشناسی اسفند
1189
ایران
22-21
اولین همایش
رایطه بین اختالالت شخصیتی مادران دانش اموزان دبستانی شهر
اردیبهشت
روانشناسی
تبریز در سال تحصیلی  81-88با اختالل رفتاری و اضطراب و افسردگی
1189
دانشگاه پیام نور
کودکان انها
تبریز

جوایز و مدارک افتخاری و مدالهای اخذ شده :

عنوان
استاد نمونه

سازمان یا موسسه اهدا کننده
دانشگاه تبریز

کشور
ایران

دانشگاه تبریز

ایران

پژوهشگراول دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

جشنواره زنان نام آور استان آذربایجان شرقی ایران

زن نمونه

استاندار ی آذربایجان شرقی

ایران

کسب "رتبه اول" در بین کلیه دانشجویان کارشناسی روانشناسی دانشگاه
تهران در سال 1141

دانشگاه تهران

ایران

کسب "رتبه اول" در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی کودکان استثنایی

دانشگاه تهران

ایران

کسب "رتبه اول"در مقطع دکتری در رشته روانشناسی

دانشگاه تهران

ایران

استاد نمونه زن

دا نشگاه تبریز

ایران

دریافت لوح تقدیر از استاندار و رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

عضویت در انجمن های علمی :

نام موسسه

کشور

سال عضویت

عضو انجمن روانشناسی ایران

ایران

از سال  19تا کنون

عضو هیات تحریه ی فصلنامه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

ایران
ایران
ایران
ایران
ایران

از سال  81تاکنون
از سال  84تاکنون
از سال 91
1385تا کنون
از سال  1191تاکنون

عضو هیات تحریه ی فصلنامه زن و مطالعات دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
عضو هیات تحریه ی فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
عضو اجرایی ازمون دوره دکتری دانشگاه تبریز
عضو هیات تحریریه فصلنامه خانواده و بهزیستی

تخصص و مهارت در زبانهای علمی :

میزان مهارت

زبانهای خارجی که به آنها
مسلط می باشید

نوشتن

بسیار
بسیار
عالی
خوب
عالی

انگلیسی

خواندن

خوب

بسیار
عالی

عالی

بسیار
خوب

صحبت کردن

خوب

بسیار
عالی

*

*

*

عربی
فارسی

*

*

فرانسه
ترکی

تاریخ بروز رسانی 92/5/12 :

عالی

بسیار
خوب

خوب

*

