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 ی تحصیالت حوزو -الف

 ( 1382، تاریخ اخذ مدرک 1375-1380حوزۀ علمیه قم ) سطح یک: -1

 (1384، تاریخ اخذ مدرک 1380-1384حوزۀ علمیه قم ) سطح دو: -2

 (1389)تاریخ اتمام  سطح سه: -3

 (1385-1393فقه و اصول ) درس خارج: -4

 

 

 ی تحصیالت دانشگاه -ب

 (1381-1385روانشناسی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره(، )رشته  کارشناسی: -1

 ( 1386-1390)ره(، )، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی بالینی روانشناسی کارشناسی ارشد: -2

 بر اساس منابع اسالمی و رابطۀ سبک لذت جویی با سالمت ساخت پرسشنامه سبک لذت جویی عنوان پایان نامه:      

 عمومی      

 (1391-1397مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره(، )، روانشناسیرشتۀ  دکتری: -3

  ینماطرح یسنجو ساخت و امکان ینگر بر اساس منابع اسالمسعادت یبرلذت یمدل مفهوم نیتدو :رسالهعنوان 

  یآن در کاهش نشانگان افسردگ یدرمان

 

 مرتبه علمی  -ج

 (1397از )روانشناسی اسالمی گروه  –ضو هیأت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث ع :استادیار -
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  ها در حوزۀ روانشناسی و مشاورهتخصص -د

 (CBTرفتاری ) –درمان گری شناختی  -1

 گری وسواس درمانروان  -2

 در افسردگی  (PTنگر )مثبت گریدرمان -3

  (PMC)ازدواج پیش از مشاوره  -4

 درمانی مبتنی بر ابعاد کارکردیو خانواده رفتاری  – درمانی شناختیزوج -5

 جنسی و اختالالت گری در رفتار درمانروانمشاوره و  -6

 در روانشناسی اسالمی شناسی پژوهشروش -7

 

 سابقۀ تدریس  - ـه

 مقطع محل تدریس عنوان  ردیف

 کارشناسی ارشد اخالق و تربیت، موسسه جامعه المصطفی روانشناسی تربیتی  1

 کارشناسی  مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی یریادگی یروانشناس  2

3  
 روانشناسی عمومی

دانشگاه معارف، مرکز تخصصی مشاوره حوزه، 

 دانشگاه علمی کاربردی

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد

4  
 روانشناسی خانواده از نگاه قرآن و حدیث

راهنمای حوزه، حوزه مرکز تخصصی سطح سه تربیت 

 علمیه
 کارشناسی ارشد

5  
 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، دانشگاه 

 معارف، مرکز تخصصی مشاوره حوزه
 کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد مرکز تخصصی مشاوره حوزه، دانشگاه معارف آسیب شناسی روانی  6

 کارشناسی ارشد تربیت، مرکز تخصصی مشاوره حوزهموسسه اخالق و  روانشناسی رشد  7

8  
 ، دانشگاه قرآن و حدیثموسسه امام خمینی روانشناسی شخصیت

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد

9  
شناسی مطالعات مبتنی بر متون وش ر

 در روانشناسی  ینید

مؤسسه اخالق و تربیت، دانشگاه مجازی قرآن و 

حدیث، مؤسسه امام خمینی، مرکز تخصصی مشاوره 

 حوزه

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد

10  
 پیشرفته روش تحقیق

 علمیه حوزهاسالمی  مرکز تخصصی مشاوره

 دانشگاه قرآن و حدیث
 کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد ، مرکز تخصصی مشاوره اسالمی حوزهدانشگاه معارف های روان درمانی و مشاورهنظریه  11
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مشاوره و درمان در مسائل و اختالالت   12

 جنسی
  کارشناسی ارشد 

13  
 مشاوره فرحان مرکز  مشاوره ازدواج 

و  کارشناسی ارشد

 دکتری

14  
 درمانیخانواده

  مرکز تخصصی مشاوره اسالمی

 مشاوره فرحان مرکز 
 کارشناسی ارشد

  ارشدکارشناسی  قرآن و حدیث دانشگاه  اخالق روانشناسی   15

 ارشدکارشناسی  قرآن و حدیث دانشگاه  و درمان گری مثبت نگربازسازی   16

 

 

  علمیکارگاه های ها و نشستبرگزاری . و

 زمان و مکان نوع ارائه عنوان  ردیف

1  
روانشناختی فرآیندهای 

 (فافعخویشتنداری جنسی )
 علمی ترویجیکرسی 

آستان  بنیاد پژوهش های قم،

 1398قدس رضوی، 

 علمی پنل  شناسی عفافم هومف  2
و تهران، بنیاد پژوهشهای  قم

 1398آستان قدس رضوی، 

3  
مبتنی بر متون العات مط

 دینی در روانشناسی 

نشست علمی برای اساتید دانشکدۀ علوم تربیتی و 

 روانشناسی 

رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، 

1394 

4  
مبتنی بر متون مطالعات 

 دینی در روانشناسی 

علمی برای اساتید گروه های روانشناسی، نشست 

 فلسفه و علوم تربیتی دانشگاه آزاد، واحد ابهر

دانشگاه آزاد اسالمی، ابهر،  ابهر،

1398 

 همایش سراسری اسالم و کنترل آسیبهای اجتماعی کنترل همسرآزاری  5
تهران: سازمان بهزیستی کشور، 

1387 

الگوی اسالمی مدیریت   6

 هیجانات جنسی
 1389مشهد،  کشور همایش ملی اساتید اخالق حوزه علمیه سراسر

7  
 مهارت افزایی روحانیون کاروانهای حج مهارت های زندگی

اصفهان، سازمان حج، بعثه مقام 

 معظم رهبری

 تهران، دانشگاه شهید عباسپور طرح مطلع مهر مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری رضایت زناشویی  8

کارآمد از  بریسبک لذت  9

 دیدگاه منابع اسالمی
 نشست علمی 

قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی 

 امام خمینی 
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های سالمت روان نقد نظریه  10

 شناسی دیندر روان
 1394، مؤسسه امام خمینیقم:  با همکاری دانشگاه قمترویجی  –نشست علمی 

یابی و خویشتنداری هویت  11

 جنسی
 همایش ملی مشاوره، جوان و سالمت روان

مشهد: مؤسسۀ فرهنگی 

 رضویای آستان قدس مشاوره

 

  های رسانهبرنامه. ز

 زمان مکان نام برنامه  موضوع ردیف

 (ادامه دارد -1395رادیو معارف ) صبح روشن موضوعات و مسائل اجتماعیکارشناسی در   1

های خانواده ویژگیکارشناسی در موضوع   2

 شادکام و پایدار
 ها(یکشنبه 1395رادیو معارف )از شهریور  پرسمان خانواده 

روانشناختی مجموعه  –کارشناس مذهبی   3

 قسمتی مهارتهای زندگی 240
 شبکه پویا  –به بعد  1393پخش  انیمیشن مهارتهای زندگی

 

 کتابو ترجمۀ  تدوین. ح

قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام  (. نبض ازدواج را بگیرید، چند ساعت تفکر پیش از ازدواج،1390عباسی، مهدی. ) -1

 خمینی ره. 

 ، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. اسالم(. لذت و شادکامی از دیدگاه 1391مهدی. )عباسی،  -2

 –(. شاخص های خانواده مطلوب از دیدگاه اسالم، الگوی اسالمی 1391ابراهیم پور، قاسم، عباسی، مهدی و همکاران ) -3

 العالمیه. ایرانی پیشرفت، تهران: مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری و جامعه المصطفی

و طالق در منابع آزاری درآمدی بر پیشگیری از همسر(. 1389. )حسینی جبلی، میرصالح ابراهیم پور، قاسم، ،عباسی، مهدی -4

 .المللی سازمان بهزیستی کشوراسالمی، اداره کل روابط عمومی و امور بین

 . سازمان چاپ و نشر دارالحدیث: ، قمبا رویکرد اسالمی جنسی رفتارالگوی تنظیم (. 1396عباسی، مهدی. ) -5

 (. مشاورۀ اسالمی: درآمدی بر نظریه و کاربرد، قم: مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی. زیر چاپرسول، حسین. ) -6

عباسی، مهدی. )زیر چاپ(. مبانی روانشناختی هدایت و تعمیق نگرش مهدویت در زنان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ  -7

 اسالمی. 

 

 مقاله  تدوین. ط

موسسه  )نقد و بررسی(، مجله روانشناسی و دین، قم، بهزیستی از دیدگاه دین و روان شناسی(. 1388عباسی، مهدی. ) -1

 . 189-246، 6 آموزشی پژوهشی امام خمینی،
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 مجله روانشناسی و (. رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی با پایداری هیجانی،1389مهدی. ) جان بزرگی، مسعود و عباسی، -2

 . 5-18 ،11 موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، دین،

گزیدۀ مقاالت و نتایج  ،گزارش کارگروه خشونت خانگی(. 1387) دیگرانمهدی و  و عباسی، محمدکاظم عاطف وحید، -3

 . 110-119سازمان بهزیستی کشور،  ، تهران،کارگروه های نخستین همایش علمی اسالم و آسیب های اجتماعی

جامعه المصطفی  قم، مجله راه تربیت،دین و بهداشت روان، در بهداشت روان،  ها(. نقش نیاز1386مهدی. ) عباسی، -4

 . 227-257، 3 العالمیه،

جامعه  قم، ، مجله راه تربیت،عوامل روان شناختی همسرآزاری با نگرش به منابع اسالمی(. 1388مهدی. ) عباسی، -5

 . 125-153، 9 المصطفی العالمیه،

سنجی های رواننگر؛ بررسی مجدد ویژگیبری سعادتبازشناسی عوامل لذت(. 1394نژاد. )عباسی، مهدی و اصفهانی -6

 شناختی، سال اول، شماره دوم. های رواننامه، قم: اسالم و پژوهشپرسش

وری و بازداری رفتاری بر اساس تعامل ترس و امید در منابع اسالمی، قم: آ(. تبیین نظام روی1394عباسی، مهدی. ) -7

 شناسی اسالمی، سال اول، شماره اول. نامۀ روانپژوهش

مدل  کیبراساس  یسبک لذت بر یساز ی: کموستاریپ یبر رو یو لذت نگر یسعادت نگر( 1394عباسی، مهدی. ) -8

 ی، قم: کنگرۀ علوم انسانی اسالمی. در منابع اسالم یمفهوم

  ،اجرا ۀوی: مراحل و شیشناختروان کردیبا رو ینید میدر مفاه یشناسمفهوم(. 1396. )و پسندیده، عباس یمهد ،یعباس -9
 . 7-42: 6( 3، )یاسالم یشناسروان ۀنامپژوهش

 ۀنامپژوهش، «تیو معنو نید ،یدر روانشناس کایامر یانجمن روانشناس یکتاب راهنما» یمعرف(. 1396عباسی، مهدی. ) -10
 . 173-196: 6( 3، )یاسالم یشناسروان

نگر بر اساس سعادت یبرلذت یهامؤلفه(. 1397بزرگی، مسعود و قریشی، سیدکامران )عباسی، مهدی؛ نارویی، رحیم؛ جان -11
 . 127-161: 7( 4، پژوهشنامۀ سبک زندگی، )یمدل مفهوم کی نی: تدویمنابع اسالم

 

 نامه . راهنمایی و مشاوره پایانی

 بدنی در کتاب کافی، مقطع دکتری، دانشگاه قرآن و حدیث –های سالمت روانی شاخص -1

 سازی اخالق در کودکان، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف های نهادینهروش -2

رشد، مؤسسه علمی فرهنگی آل الگوی مدیریت خشم در سبک زندگی اسالمی از منظر قرآن و حدیث، مقطع کارشناسی ا -3

 یاسین. 

 ساخت پرسشنامه شوخ طبعی بر اساس منابع اسالمی، مقطع کارشناسی ارشد، مؤسسه اخالق و تربیت -4

 حوزه، مرکز تخصصی مشاوره اسالمی حوزه 3رابطۀ پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی در طالب، سطح  -5

 ارشد، مؤسسه اخالق و تربیتساخت پرسشنامه آرامش بر اساس مفهوم طمأنینه، کارشناسی  -6

 باورهای غیرمنطقی از دیدگاه الیس و نقد آن بر اساس قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخالق و تربیت -7

 ساخت پرسشنامه احسان مندی در روابط بین فردی، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخالق و تربیت -8
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 حوزه علمیه قم، 3الگوی اسالمی مهارتهای زناشویی در منابع اسالمی، سطح  -9

 رابطه اعتقاد به خدا و تعهد زناشویی، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخالق و تربیت  -10

 نگر در مقایسه با دیدگاه اسالم، کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف. گرایی در روانشناسی مثبتگرایی و سعادتلذت -11

 رشد، مؤسسه اخالق و تربیتمفهوم شناسی اخالص در روانشناسی از دیدگاه منابع اسالمی، کارشناسی ا  -12

 سازی عفاف در روانشناسی و منابع اسالمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف های درونبررسی تطبیقی روش -13

 ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامۀ سبک روانشناختی دعا بر اساس ادعیۀ اسالمی، دانشگاه قرآن و حدیث  -14

، مرکز تخصصی مشاوره یعرفه و ارتباط آن با افسردگ یدعا ییمحتوا لیبر اساس تحل یزندگ یمدل در معنا دار کیارائه  -15

 اسالمی حوزه علمیه قم

 ، مؤسسه اخالق و تربیتییزناشو تیآن بر رضا یو اثر بخش یبخشش بر اساس منابع اسالم یساخت بسته آموزش -16

نوجوانان و جوانان در انتظار  یبرا یرفتار جنس میتنظ یاسالم یبر اساس الگو یرفتار جنس تیریمد یامقابله ۀمداخل نیتدو -17

 ، دانشگاه قرآن و حدیثازدواج

 آموزان دبیرستانی، دانشگاه قرآن و حدیثبررسی رابطۀ خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی با توجه به صبر در دانش -18

19-  ... 

 

 حال انجامدر پژوهشی های طرح. ک

 نگر، پژوهشگاه قرآن و حدیث، گروه روانشناسی اسالمی )کتاب(رویکرد مثبتاسالمی با درمانی مشاوره و روان -1

 (کتاب)نگر بر اساس منابع اسالمی بری سعادتمان افسردگی با مدل لذتدر -2

 

 ای حرفه -سایر فعالیتهای علمی. ل

 . درمانیهای روانمراکز مشاوره و کلینیکروان درمانی و مشاوره در موضوعات خانواده و اختالالت اضطرابی در  -1
نامۀ های روانشناختی، پژوهشنظارت و ارزیابی مقاالت علمی پژوهشی فصلنامۀ روانشناسی و دین، فصلنامۀ اسالم و پژوهش -2

 کتاب سال حوزه. کنگرۀ علوم انسانی اسالمی و ی اخالق پژوهی،شدوفصلنامۀ علمی پژوه ،شناسی اسالمیروان

 راهنمایی و مشاوره کتابهای منتشر شده در مرکز مشاوره مؤسسۀ امام خمینی.  -3

 عضو کمیسیون تدوین سند تربیت، آموزش و سالمت جنسی کشور در وزارت آموزش و پرورش. -4

 عضو کمیسیون تدوین سند پیشگیری و مقابله با مفاسد جنسی وزارت کشور. -5

 

 اجرایی  -علمی  سوابق. م

 (1386-1387) دبیری پژوهش گروه روانشناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی -1

 (1387-1389کارگروه خانواده مرکز مشاوره موسسه امام خمینی ) یتمسؤول -2

 (. 1390-1392مرکز مشاوره و راهنمایی موسسه امام خمینی )یت مدیر -3
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 (. 1393-1397عضو دو دورۀ هیأت مدیرۀ انجمن روانشناسی اسالمی ) -4

  .پژوهشگاه قرآن و حدیث، گروه روانشناسی اسالمی – پژوهشکده اخالق و روانشناسی اسالمی استادیار -5

-1398) حوزۀ علمیه قم –مرکز تخصصی مشاوره اسالمی امام خمینی )ره( و عضو شورای علمی گروه: معاونت پژوهش  -6

1394 .) 

 مسؤول کارگروه عفاف، قطب اخالق و سبک زندگی دفتر تبلیغات حوزۀ علمیه قم.  -7

 

 پژوهشی  –ن. امتیازات علمی 

 دارالحدیث –، پژوهشگران قرآن و حدیث 1393پژوهشگر برتر سال  -1

  در تألیف کتاب لذت و شادکامی از دیدگاه قرآن و حدیث 1396حلی سال حائز رتبۀ سوم جشنواره عالمه  -2

 1398رتبۀ شایستۀ تقدیر در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه، حائز  -3


