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 یا لطیف

 : الف : مشخصات فردی

 پور ابراهیم   : نام خانوادگیقدسیه     : نام

 سوابق تحصیلی:ب : 

 دکتری تخصصی روانشناسی
 

 : تدریسسوابق : ج

مدرس مدعو  گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاههای آزاد اسالمی واحد ساری، بندرگز و 

 پیام نور

 رشد: دروس تدریس شده در گروه کارشناسی ا
 -روانشناسی رشد پیشرفته -خانواده درمانی -گروه درمانی -روانشناسی تجربی -روش تحقیق پیشرفته -رفتار درمانی

 نظریه های شخصیت -انگیزش و هیجان -آسیب شناسی پیشرفته -پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

 تدریس شده در گروه کارشناسی:دورس 
 فلسفه -2-1مباحث اساسی در روانشناسی  -پویایی گروه-روانشناسی تجربی -مبانی راهنمایی و مشاوره-احساس و ادراک

روانشناسی  -سازمانی-صنعتیروانشناسی  -روانشناسی اخالق -روشهای تحقیق در روانشناسی-علم روانشناسی

انگیزش و  -دیریت استرسم -آسیب شناسی روانی -آموزه های روانشناختی در قرآن -2-1روانشناسی تحولی -شخصیت

 -تاریخچه و مکاتب روانشناسی -روانشناسی تربیتی -روانشناسی فیزیولوژیک --روانشناسی اجتماعی کاربردی -هیجان

علوم  -فیزیولوژی اعصاب و غدد -مشاوره کودک -نان و جوانانمسائل نوجوا -گیریدروانشناسی یا --روانشناسی بازی

 -انگیزش درونی -ثبتروابط م -روانشناسی دین -2روانشناسی تحولی -اعصاب شناختی

 

 : شیسوابق پژوه: د
 

 نام و مشخصات کامل اثر ، تالیف ، ترجمه یا مقاله
تاریخ انتشار 

 یا ارائه

نام ناشر و محل 

 انتشار

عنوان و محل 

 کنفرانس

بررسی نقش سبک زندگی اسالمی و احساس پیوستگی 

 در پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی فرهنگیان
9331   مجله دین و خانواده 

سبکهای  و ، بهزیستی روانشناختی ذهن آگاهیمقایسه 

تماشا کنندگان شبکه های ماهواره ای و غیر تماشا  هویت

 کنندگان 

 
 

1933 
دانش فصلنامه 

 انتظامی گلستان
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ر بهزیستی بوتعهد پذیرشاثر بخشی درمان 

بتال به و افسردگی  بیماران م شناختی، کیفیت زندگیروان

 صرع

 

1931 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 صدوقی یزد

 

ویی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ، هیجان خواهی و ناگ

 خلقی با وابستگی به اینترنت در دانش آموزان
1931 

دانش  فصلنامه

 انتظامی گلستان
 

نی بی، سازگاری اجتماعی و خوشمقایسه رضایت از زندگی

 در سالمندان ساکن منزل و سرای سالمندان

 

 

1931 
ی فصلنامه روانشناس

 پیری
 

 هاییادگیری،سبک های پیش بینی روابط بین سبک

یالکترونیک درمدارس تحصیلی وپیشرفت شناختی  
1939 

فصلنامه فن آوری 

 اطالعات و ارتباطات

 در علوم تربیتی

 

ی با های ناسازگار اولیه و کژکاری جنس رابطه بین طرحواره

 رضایت زناشویی در زنان
1931 

مجله علمی پژوهش 

در علوم انسانی و 

 مطالعات اجتماعی

 

رابطه بین سبک های اسنادی و خودکارآمدی با تاب آوری 

 در فرهنگیان دوره اول و دوم متوسطه

 

1933  

پنجمین کنفرانس بین 

المللی پژوهش های نوین 

در حوزه علوم تربیتی و 

روانشناسی و مطالعات 

 اجتماعی ایران

 پیش بینی معنا در زندگی بر اساس حمایت اجتماعی

  دراک شده  و همجوشی شناختی در معلمان ابتدایی
1933  

ن پنجمین کنفرانس بی

ق المللی نو آوری و تحقی

ت علوم تربیتی، مدیریدر 

 و روانشناسی

ار پیش بینی طالق عاطفی بر اساس طرحواره های ناسازگ

ز اولیه و سازگاری اجتماعی در زنان مراجعه کننده به مرک

 کاهش طالق اورژانس اجتماعی

1933  

ن پنجمین کنفرانس بی

 المللی پژوهش های نوین

در حوزه علوم تربیتی و 

روانشناسی و مطالعات 

ی ایراناجتماع  

ستی مقایسه اشتیاق به زندگی، مهارتهای ارتباطی و بهزی

 غیر روانشناختی در زنان مبتال به سرطان پستان با زنان

  بیمار

1933  

ن پنجمین کنفرانس بی

 المللی پژوهش های نوین

در حوزه علوم تربیتی و 

روانشناسی و مطالعات 

 اجتماعی ایران

زندگی و حمایت  مقایسه مهارتهای ارتباطی، زضایت از

 اجتماعی ادراک شده در دانشجویان مجرد و متاهل
1933  

ن پنجمین کنفرانس بی

 المللی پژوهش های نوین

در حوزه علوم تربیتی و 

روانشناسی و مطالعات 
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 اجتماعی ایران

با  رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جهت گیری مذهبی

 بهزیستی روانشناختی در دانشجویان
1933  

ن فرانس بیپنجمین کن

 المللی پژوهش های نوین

در حوزه علوم تربیتی و 

روانشناسی و مطالعات 

 اجتماعی ایران

 

ا رابطه سبکهای عشق ورزی با سطح تاب آوری زوجین ب

یانیه گام تاکید بر مولفه حل مسئله مبتنی بر معنویت در ب

 دوم انقالب

 

 

1931 

 

 

همایش ملی جستارهای 

یانیه پژوهشی با تاکید بر ب

 گام دوم انقالب

ی و نقش دلبستگی به خداوند در بهزیستی روانشناخت

 امید به زندگی زوجین
1931 

 

 

 سومین کنفرانس بین

 المللی نوآوری و تحقیق

ت در علوم تربیتی، مدیری

 و روانشناسی

 

 مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه ، تمایز یافتگی و

 تحمل پریشانی در افراد مطلقه و عادی
1931  

چهارمین همایش بین 

 المللی افق های نوین در

ی و علوم تربیتی،روانشناس

 آسیبب های اجتماعی

مقایسه سرسختی روانشناختی، سازگاری اجتماعی و 

 راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان گرایشهای

 مختلف روانشناسی

1931  

کنگره بین المللی 

دستاورد های جهانی علوم 

سی و اجتماعی، روانشنا

 علوم تربیتی

وربررسی رابطه معنایابی و شادزیستی در زوجین نابار  1931  

کنگره بین المللی 

دستاورد های جهانی علوم 

اجتماعی، روانشناسی و 

 علوم تربیتی

ر مقایسه سبک های فرزندپروری و مسئولیت پذیری د

 نوجوانان با اختالل بینایی و عادی شهر ساری
1931  

 لیکنفرانس بین المل

م و روانشناسی،مشاوره،تعلی

 تربیت

 نام و مشخصات کامل اثر ، تالیف ، ترجمه یا مقاله
تاریخ انتشار 

 یا ارائه

نام ناشر و محل 

 انتشار

عنوان و محل 

 کنفرانس

رابطه بین سبکهای هویت با خودکارآمدی و انگیزش 

 پیشرفت در نوجوانان
1931  

کنگره بین المللی 

 دستاورد های جهانی علوم

اجتماعی، روانشناسی و 

 علوم تربیتی

دانش  مقایسه راهبردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی در

 آموزان رشته های مختلف تحصیلی
1931  

سراسری دانش و فناوری 

علوم تربیتی مطالعات 

اجتماعی و روانشناسی 

ومین کنفرانسدایران  
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نقش دلبستگی به خداوند در بهزیستی روانشناختی و 

 زندگی دانشجویانرضایت از 
1931  

 

ن ششمین کنفرانس بی

المللی علوم 

وم انسانی،روانشناسی و عل

مالزی -اجتماعی

 کوآالالمپور

 

مقایسه سبکهای اسنادی و سازگاری اجتماعی در 

 دانشجویان
1931  

ری سومین کنفرانس سراس

دانش و فناوری علوم 

عی تربیتی مطالعات اجتما

 و روانشناسی ایران

های شخصیتی و رضایتمندی زناشویی رابطه ویژگی

 دردانشجویان
6931  

لی دومین کنگره بین المل

علوم انسانی و مطالعات 

 فرهنگی

مقایسه سالمت روان و عزت نفس در افراد شاغل و غیر 

 شاغل شهر گرگان
6931  

 کنفرانس بین المللی

م و روانشناسی،مشاوره،تعلی

 تربیت

عامل اصلی  5 اجتماعی بر اساس -پیش بینی بهزیستی 

 شخصیت و عزت نفس در دانشجویان
6931  

 

 سومین کنفرانس بین

ر المللی نو آوریهای اخیر د

ر وانشناسی مشاوره و 

 علوم رفتاری

 

 

مقایسه هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی در اقراد 

 مطلقه و عادی
6931  

 

لی دومین کنگره بین المل

 علوم رفتاری

 دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 نام و مشخصات کامل اثر ، تالیف ، ترجمه یا مقاله
تاریخ انتشار 

 یا ارائه

نام ناشر و محل 

 انتشار

عنوان و محل 

 کنفرانس

مقایسه جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی در 

 افراد مطلقه و عادی
6931  

 

دومین کنفرانس ملی و 

مللی اولین کنفرانس بین ال

پژوهش های نوین در 

نیعلوم انسا  

 

مقایسه سرسختی روانشناختی و راهبردهای مقابله با 

 استرس در دانشجویان گرایشهای مختلف روانشناسی
6936  

اولین همایش پژوهش و 

درمان در  روانشناسی 

دانشگاه آزاد -بالینی
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 اسالمی واحد تربت جام

ه با رابطه بین سرسختی روانشناختی و راهبردهای مقابل

 استرس در دانشجویان
0693   

همایش منطقه ای 
 تیروانشناسی و علوم تربی

 دانشگاه آزاد واحد بندرگز

 

 

 داوری مقاله: :ح
 

 داوریتاریخ  نام و مشخصات کامل اثر ، تالیف ، ترجمه

اثر بخشی سیستم ارتباطی مبادله تصویر بر مهارتهای  کالمی و غیر کالمی در کودکان مبتال به 

 شکی ارومیهمجله علوم پز-اتیسم شهر کرمانشاه
11/11/1931  

نقش هیجانات منفی، ناگویی خلقی و روابط بین فردی در پیش بینی رفتار آسیب به خود در 

 مجله علوم پزشکی ارومیه -نوجوانان
22/2/1193  

  -تاثیر مداخله ربات های اجتماعی در بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتال به اختالل اوتیسم

 همجله علوم پزشکی ارومی
21/5/1931  

نژندی در افراد با و بدون درمان های روانمقایسه احساس تنهایی، تمایزیافتگی خود و نشانه

 مجله علوم پزشکی ارومیه-اورتودنسی

 

25/4/1933  

 

 

 

 کتاب ::  و
 

 تاریخ انتشار نام و مشخصات کامل اثر ، تالیف ، ترجمه
نام ناشر و محل 

 انتشار

. راهنمایی برای متخصصان سالمت روان ADHD آموزش و مربیگری

نویسنده فرانسس پروات/ابیگیل لورینی/ ترجمه دکتر رمضان حسن زاده، 

 قدسیه ابراهیم پور

1693  انتشارات ویرایش 

 6933 گفتن؛ مهارتی مهم، اما فراموش شدهنه 
آرمان دانشانتشارات   

 

آرمان دانشانتشارات  6933 کلید حیات، بهتر زیستن ر:صب  
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 راهنمای پایان نامه ::  ز

 

رد

 یف                                                                             
 وانعن سال

 دانشگاه

1 13/61/31 

پیش بینی سطح تاب آوری زوجین براساس حل 

مسئله مبتنی بر معنویت و سبک های عشق 

 ورزی فرهنگیان،

 انشگاه آزاد واحد بندرگزد

2 13/61/31 

اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی 

بر عقاید وسوسه انگیز،کیفیت زندگی و بهزیستی 

 ی در بیماران مصرف کننده متادونروانشناخت

 انشگاه آزاد واحد بندرگزد

9 13/61/31 

رابطه ویژگی های شخصیتی،هیجان خواهی 

وناگویی خلقی با میزان وابستگی به اینترنت در 

 انش آموزان دوره دهم در شهر گنبدد

 انشگاه آزاد واحد بندرگزد

4 21/16/31 

بهزیستی روانشناختی و مهارت های مقایسه  

ارتباطی در زنان مبتال به سرطان سینه با افراد 

 غیر بیمار در شهرستان گرگان

 انشگاه آزاد واحد بندرگزد

5 61/11/31 

مقایسه اضطراب سالمت ، نگرش به مرگ و 

استقامت ذهنی در بیماران دیالیز با افراد غیر 

 گلستانبیمار در استان 

 انشگاه آزاد واحد بندرگزد

1 21/4/31 

مقایسه فرسودگی شغلی ، خودکنترلی و 

بهزیستی روانشناختی در پرستاران بخش ویژه و 

 غیر ویژه
 

 

 دانشگاه آزاد واحد بندرگز

1 21/4/31 

و  یهوش اجتماع ،یمقابله ا یراهبردها سهیمقا

در شهر  یو افراد عاد انیناشنوا نیب یقلدر

 گرگان

 

 دانشگاه آزاد واحد بندرگز

1 21/4/31 

 اساس بر تحصیلی بینی سرزندگیپیش

 در تحصیلی کاری اهمال و اجرایی کارکردهای

ترکمن شهرستان اول متوسطهآموزان دانش  

 انشگاه آزاد واحد بندرگزد

3 19/1/31 

ندگی جتماعی،کیفیت زا -مقایسه سازگاری فردی

رد و و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان مج

 متاهل

 انشگاه آزاد واحد بندرگزد

16 19/1/31 
 پیش بینی معنا در زندگی بر اساس حمایت

اجتماعی ادراک شده و همجوشی شناختی در 
 انشگاه آزاد واحد بندرگزد
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 معلمان ابتدایی

11 26/2/33 

بررسی نقش سبک زندگی اسالمی و احساس 

پیوستگی در پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی 

 فرهنگیان زن متاهل

 انشگاه آزاد واحد بندرگزد

12 26/2/33 

پیش بینی طالق عاطفی بر اساس طرحواره های 

ناسازگار اولیه و سازگاری اجتماعی در زنان 

کاهش طالق اورژانس  مراجعه کننده به مرکز

 اجتماعی

 انشگاه آزاد واحد بندرگزد

19 1/5/33 

الگوهای خانوادون نگرش به عشق،کارکردرابطه بی

 ارتباطی با امید به زندگی در دانشجویان متأهل

 

 دانشگاه آزاد واحد بندرگز

14 1/5/33 

آوری  سازگاری اجتماعی بر اساس تاب پیش بینی

 و سبک زندگی اسالمی در فرهنگیان زن متاهل

 

 

 دانشگاه آزاد واحد بندرگز

15 11/1/33 

 

 یو مهارت ها تیهو یسبک ها نیرابطه ب

در کارکنان اداره  ییزناشو یبا خرسند یارتباط

 بهداشت 

 

 

 دانشگاه آزاد واحد بندرگز

11 11/1/33 

اسالمی و سالمت  ش خوش بینیبررسی نق

پیش بینی تاب آوری خانواده اجتماعی در

دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بندرگز

 

 دانشگاه آزاد واحد بندرگز

 

 

 مشاور پایان نامه :: ه
 

 دانشگاه عنوان سال ردیف                                                                             

1 64/64/31 

مدل یابی روابط بین باورهای معرفت شناختی و 

انگیزش تحصیلی با اضطراب فیزیک در دانش 

 آموزان سال اول متوسطه دوم

 انشگاه آزاد واحد بندرگزد
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2 

 

 

13/61/31 

مدل یابی روابط ساختاری بین ناگویی هیجانی و 

ی با آسیب پذیری روانی سرمایه روان شناخت

 معتادان در حال بهبودی

 

 دانشگاه آزاد واحد بندرگز

 

9 
14/1/31 

اثر بخشی روان درمانی گروهی امید محور بر 

  -سرزندگی ذهنی و حس انسجام سالمندان
 انشگاه آزاد واحد بندرگزد

 

 

 

 داوری پایان نامه ::  ی
 

 دانشگاه عنوان سال                                                                   ردیف           

1 22/12/31 

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سخت رویی با 

اهمالکاری پرستاران بخش های ویژه بیمارستان صیاد 

 شیرازی گرگان

 انشگاه آزاد واحد بندرگزد

2 22/12/31 
بینی میزان طالق عاطفی بر اساس سبک های هویت پیش 

 و وابستگی به اینترنت در دانشجویان متاهل
 انشگاه آزاد واحد بندرگزد

9 22/12/31 

پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی براساس راهکارهای 

مدیریت استرس و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان 

 دختر متوسطه دوم

انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

4 21/64/31 
پیش بینی صمیمیت جنسی بر اساس سیستم های مغزی 

 رفتاری و کیفیت زندگی در معتادین درحال ترک
انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

5 22/61/31 

مدل یابی روابط ساختاری بین ویژگیهای شخصیتی 

اسالمی با بهزیستی روان شناختی  فرهنگی وکیفیت زندگی

 دانش آموزان دختر مقطع دوم تحصیلی

انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

1 13/61/31 
پیش بینی اهمال کاری بر اساس مکانیزمهای دفاعی و 

 سبکهای دلبستگی در میان کارکنان استانداری گلستان
انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

1 21/64/31 
اثربخشی آموزش بردباری و دیگرپذیری بر سالمت روان و 

 سازگاری کودکان پیش دبستانی شهرستان گرگان
انشگاه آزاد واحد بندرگزد  
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1 19/63/31 
مقایسه بنیان های اخالقی، ارزش های شخصی و معنای 

 زندگی زنان متقاضی ارایش های افراطی و زنان عادی
انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

3 21/64/31 

پیش بینی امنیت روانی وسرمایه روانشناختی با توجه به 

میزان حسن ظن به خداوند درنوجوانان دختر دوره متوسطه 

 دوم شهرستان کردکوی

انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

16 13/61/31 

پیش بینی میزان طالق عاطفی بر اساس باورهای 

ختی و کیفیت زندگی در بین مادران دانش اموزان فراشنا

 مدارس ابتدایی شهر گرگان

انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

11 13/61/31 

مقایسه باورهای نقش جنسیتی، عملکرد خانواده و نگرش 

به طالق بین دانشجویان ترکمن و فارس با توجه به نقش 

 جنسیت

 

آزاد واحد بندرگزدانشگاه   

12 13/1/31 

اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودگردانی 

هیجانی و رفتار خودابرازی در معتادان تحت درمان با 

 متادون

انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

19 21/4/31 

بر اساس حل مسئله و  یخانوادگ ییسخت رو ینیب شیپ

 یه زنان متاهل فرهنگادراک رفتار فداکاران

 

 دانشگاه آزاد واحد بندرگز

14 21/4/31 
نقش سرمایه اجتماعی،فرهنگی و ساختار خانواده در پیش 

 بینی هویت دینی و ملی نوجوانان
انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

15 21/4/31 
رابطه بین ویژگیهای شخصیتی فرهنگی و سبکهای 

 مت اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه دلبستگی با سال
انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

11 19/1/31 
مقایسه حیا جنسی، خود شفقت ورزی و سبکهای دلبستگی 

 به خدا میان زوجین متقاضی طالق و عادی
انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

11 19/1/31 
تگی زناشویی با بررسی رابطه شفقت بر خود و دلبس

 رضایت جنسی و سازگاری زناشویی
انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

11 14/16/31 

پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی بر اساس میزان 

استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی،ویژگیهای 

 شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان

انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

13 14/16/31 
 بررسی رابطه سبکهای هویت و منبع کنترل با اضطراب 

 سمانه خمر -تحصیلی دانش آموزان پایه یازدهم
 دانشگاه آزاد واحد بندرگز

26 26/2/33 
اثر بخشی درمان با متادون بر کیفیت زندگی، خستگی و 

 نارسایی هیجانی معتادان
انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

21 26/2/33 
مقایسه بخشودگی زناشویی، تمایز یافتگی و تحریف 

 شناختی در زنان مطلقه و عادی 
انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

22 1/5/33 
 یبر اساس نگران ییزناشو یانتنگرش به خ ینیب یشپ

  و احساس کنترل در زنان متاهل یبدن یرتصواز
انشگاه آزاد واحد بندرگزد  
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29 1/5/33 

استرس  یجانی،ه ییناگو ی،اجتماع یتحما یزاننقش م

اندام در  یاضطراب اجتماع ینیب یشادراک شده در پ

 یو حرکت یجسم ینمعلول

انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

24 1/5/33 

 یر اساس باورهاب یینگرش به روابط فرازناشو ینیب یشپ

در  یوستگیو احساس پ ییزناشو یسازگار یرمنطقی،غ

 زنان سرپرست خانوار

انشگاه آزاد واحد بندرگزد  

25 11/1/33 

نقش ساختار خانواده و مولفه های شخصیتی سرشت و 

منش در پیش بینی کیفیت زندگی مردان دچار معلولیت 

 جسمی

بندرگز انشگاه آزاد واحدد  

21 11/1/33 

بررسی رابطه بین کنترل عواطف و تحمل پریشانی با 

اضطراب سالمت در مراجعین به مرکز بهداشت شهرستان 

 کالله

 

 دانشگاه آزاد واحد بندرگز

21 11/1/33 

انیزم روابط ساختاری بین سیستم های مغزی رفتاری و مک

 های دفاعی با آسیب پذیری روانی پرستاران
 

 

 دانشگاه آزاد واحد بندرگز
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