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  بسمه تعالي

  يتمعنوخالق و پژوهشكده ارزومه علمي اعضاي هيات علمي 

  

  

  مشخصات فردي) الف

    رفيعي هنر:نام خانوادگي. 2       حميد:نام. 1

  3872801848:شماره ملي. 4    باقر:نام پدر. 3

 mohyii.mihanblog.com:وب سايت شخصي. 5

 hamidrafii2@gmail.com:پست الكترونيك. 6

  سوابق شغلي) ب

  نام سازمان يا مؤسسه  رديف
  نوع فعاليت  مدت اشتغال

  )سمت(عنوان شغلي 
  اجرايي  آموزشي  پژوهشي  تا  از

كنگره بين المللي علوم   1

  انساني اسالمي

ادامه   1398

  دارد

دبير علمي كميسيون   *    *

  شناسي اسالمي روان

عضو هيئت علمي     *  *  1397  1392  پژوهشگاه قرآن و حديث  2

  داخلي

هاي علمي حوزه  انجمن  3

  علميه قم

عضو هيئت مديره     *    1397  1395

  شناسي اسالمي انجمن روان

هاي علمي حوزه  انجمن  4

  علميه قم

نايب رييس انجمن   *  *    1398  1397

  شناسي اسالمي روان

مؤسسه آموزشي و   5

  پژوهشي امام خميني

دبير آموزش گروه   *      1392  1390

  شناسي روان

و مؤسسه آموزشي   6

  پژوهشي امام خميني

دبير پژوهش گروه   *      1393  1392

  شناسي روان

  

  وضعيت تحصيالت) ج

  حوزوي. 1

  توضيحات  محل دريافت مدرك  سال دريافت مدرك  رشته علمي  مدرك

    حوزه علميه قم  1380  فقه و اصول  سطح يك

   حوزه علميه قم  1382 فقه و اصول  سطح دو

   قم حوزه علميه  1384 فقه و اصول  سطح سه

  سه سال حضور حوزه علميه قم  1388  فقه و اصول  خارج فقه و اصول
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  دانشگاهي. 2

رشته اصلي   محل دريافت مدرك  سال دريافت مدرك  مدرك علمي

  تحصيلي

  توضيحات  گرايش تحصيلي

مؤسسه آموزشي و   1385  كارشناسي

  پژوهشي امام خميني

    -  روانشناسي

مؤسسه آموزشي و   1390  ارشد

 خميني پژوهشي امام

    باليني  روانشناسي

مؤسسه آموزشي و   1397  دكتري

 پژوهشي امام خميني

    عمومي  روانشناسي

            

  هاي مطالعاتي و تخصصي سوابق و حوزه) د

  رشته تخصصي. 1

  گواهي معتبر  مدت مطالعات تخصصي  تخصصي  رشته علمي  رديف

    سال10  درماني روان  روانشناسي  1

    سال 4  روانسنجي  روانشناسي  2

    سال 4  آسيب شناسي رواني  روانشناسي  3

          

  

  هاي خارجي آشنايي با زبان. 2

  رديف

  

  توان استفاده از متون تخصصي  نام زبان خارجي

  )خوب –متوسط  –كم (

  ميزان توان براي ترجمه

  )خوب –متوسط  –كم (

  ميزان توان براي مكالمه

  )خوب –متوسط  –كم (

  توضيحات

    متوسط  خوب  خوب  انگليسي  1

    كم  متوسط  متوسط  عربي  2

            

            

  

  ...)رايانه و(هاي غير مطالعاتي  مهارت. 3

  توضيحات  گواهي معتبر  مدت سابقه  نوع تخصصي  رديف

1  SPSS 3 سال  -    

2  Office       

  Nvivo 1 سال  -    
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  سوابق آموزشي) هـ

عنوان دروس مورد   رديف

  تدريس

  توضيحات  رتبه علمي  مدت تدريس  حوزه علميهنام مؤسسه يا دانشگاه يا 

روشهاي تحقيق كيفي در   1

  روانشناسي

    در مقطع دكتري  واحد 5  /مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

)/ ره(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني   آسيب شناسي رواني   2

  /مؤسسه آموزش عالي اخالق و تربيت

    در مقطع ارشد  واحد 20بيش از 

)/ ره(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني   روانسنجي  3

/ مؤسسه آموزش عالي اخالق و تربيت

  دانشگاه معارف،

    در مقطع ارشد  واحد  20بيش از 

)/ ره(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني   روانشناسي شخصيت  4

  /مؤسسه آموزش عالي اخالق و تربيت

    در مقطع ارشد  واحد 6

مباحث اساسي در   5

  روانشناسي

)/ ره(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 

دانشگاه /مؤسسه آموزش عالي اخالق و تربيت

  /قرآن و حديث

    در مقطع ارشد  واحد 15بيش از 

    در مقطع ارشد  واحد2  دانشگاه قرآن و حديث  سالمت و شادكامي  6

    2سطح   واحد 4  مراكز تخصصي حوزه علميه قم  روانشناسي تبليغ  7

    در مقطع ارشد  واحد 8  )ره(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  روانشناسي فقه و  8

    در مقطع ارشد  واحد 2  مؤسسه آموزش عالي اخالق و تربيت  روش تحقيق پيشرفته  9

  هاي علمي سوابق تحقيقاتي و فعاليت) و

  منتشر شده/ تحقيقات اتمام يافته . 1
/ تحقيق/تدوين/تأليفنوع تحقيق،   عنوان تحقيق  رديف

تصحيح انتقادي / درسي متن/ ترجمه

  ...و

  )نام ناشر(محل انتشار يا ارائه   تاريخ اتمام

شناسي آرزوها بر اساس  درآمدي بر روان  1

 منابع اسالمي

  )دارالحديث(پژوهشگاه قرآن و حديث   1398  تأليف

  آموزشي و پژوهشي امام خمينيمؤسسه   1393  تأليف روانشناسي مهار خويشتن با نگرش اسالمي  2

  تحقيقات در دست اجرا. 2

تدوين /نوع تحقيق، تأليف  عنوان تحقيق  رديف

  ...ترجمه و/تحقيق/

تاريخ 

  شروع

  محل ارائه

 يدرمان روان و مشاوره ينظر يمبان  1

 يروانشناس به نگرش با ياسالم نگر سعادت

نگر مثبت  

  پژوهشگاه قرآن و حديث  1394  تأليف و تدوين

بررسي مروري سنجه هاي روانشناسي اخالق در   2

  ايران و كشورهاي ديگر

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي  1398  تحقيق
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  )ISI  ،ISCها،  ها، مجموعه ها، همايش براي مجالت، دانشنامه(مقاالت تأليفي . 3

نوع مقاله   عنوان مقاله  رديف

ترجمه / تحقيق/تأليف(

  ...)و

رتبه علمي مجله،   يا ارائهمحل انتشار   تاريخ انتشار

  ...همايش و

تبيين مدل نظري : خيال مهار نايافته  1

بر اساس منابع اسالمي» أمل«عملكرد   

  پژوهشي-علمي  مجله علوم حديث  1393  تاليف و تحقيق

بر اساس » سالمت روان« يمدل مفهوم  2

سالمت و مرض در  ميمفاه يشناس ارتباط

 يمنابع اسالم

فصلنامه روانشناسي و   1397 تاليف و تحقيق

  دين

 پژوهشي-علمي

 انديشه اساس بر خودمهارگري سازه تبيين  3

  اسالمي

فصلنامه روانشناسي و   1393 تاليف و تحقيق

  دين

 پژوهشي-علمي

 و اتيروا در »نفس مضاف« ميمفاه ليتحل  4

 بر ييجو خودنظم يشناخت روان سازه نييتب

  آن اساس

اخذ پذيرش  تاليف و تحقيق

  چاپ

 پژوهشي-علمي  علوم حديثمجله 

 يزندگ سبك يها مولفه نيب رابطه  5

  غيتبل در تيموفق و ياسالم

 پژوهشي-علمي  فصلنامه سبك زندگي  1396 تحقيق

ساخت پرسشنامه حزم بر اساس منابع   6

  اسالمي

فصلنامه   1398 تاليف و تحقيق

 روانشناسي و دين

 پژوهشي-علمي

7  
 اساس بر كامل انسان اسيمق ساخت

ياسالم كامل انسان يالگو  

 تحقيق
اخذ پذيرش 

 چاپ

فصلنامه 

 روانشناسي و دين

 پژوهشي-علمي

8  
 شناخت يفكر يها انيبن يبررس

  ياسالم شهياند اساس بر آن نقد و درمانگران

 تحقيق

1398 

فصلنامه معرفت 

  فلسفي

 پژوهشي-علمي

9  
 منابع اساس بر شجاعت پرسشنامه ساخت

  ياسالم

 تاليف و تحقيق
 اخذ پذيرش

 چاپ

فصلنامه 

 روانشناسي و دين

 پژوهشي-علمي

رابطه خودمهارگري و جهت گيري   10

  مذهبي

فصلنامه   1389 تحقيق

 روانشناسي و دين

 پژوهشي-علمي

رابطه خودمهارگري اسالمي و هويت   11

  ديني

  تاليف و تحقيق
  معرفت  1393

  علمي ترويجي

 اساس بر) ينگر ندهيآ( »حزم« سازه نييتب  12

  ياسالم شهياند

  تاليف و تحقيق
  معرفت  1396

  علمي ترويجي

 رابطه در يآور تاب يا واسطه نقش  13

  خانواده كاركرد با خدا از تصور

 تحقيق
1395  

پژوهش و اسالم

   يروانشناخت يها

  علمي ترويجي
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 رابطه در خودمهارگري اي واسطه نقش  14

 ميان در خانواده كاركرد با خدا به دلبستگي

  قم شهر متاهلين

 تحقيق

1395  
پژوهش و اسالم

   يروانشناخت يها

  علمي ترويجي

پنهان كاري و اظهار خالف «بررسي فقهي   15

  در فرايند خواستگاري» اسرار پيشا ازدواج

  

 تحقيق

1398  
فقه و حقوق 

  خانواده

  علمي ترويجي

 ياسالم، اخالق، و خودمهارگر  16

 يشناخت روان

  علمي ترويجي يانياخالق وح 1392 تحقيق

بررسي تطبيقي جنون در فقه و   17

  شناسي روان

 تحقيق
  تا اجتهاد  1393

  تخصصي

  نگاهي به دو ترجمه متفاوت در ايران  18

  شناسي  و اسالمي سازي روان 

  

 تحقيق

1389  
نامه  ويژه(پويا 

  )پااليش علوم انساني

  تخصصي

نقش آرزوهاي بزرگ در رضايت زندگي   19

  بر اساس مدل اسالمي عملكرد أمل

  

  تاليف و تحقيق

1394  
پژوهشنامه 

  شناسي اسالمي روان

  علمي ترويجي

 و ن،يد ،يشناس روان كتاب يمعرف  20

  تيمعنو

 ترجمه
1395  

پژوهشنامه 

  شناسي اسالمي روان

  علمي ترويجي

21  
رابطه حرمت خود و خودمهارگري 

  اسالمي با توجه به جنسيت و وضعيت تأهل

 تحقيق

1394  

اسالم و 

هاي  پژوهش

  شناختي روان

  علمي ترويجي

 نماز در قلب حضور هياول آزمون ساخت  22

  ياسالم منابع اساس بر

 تحقيق
1394  

 پژوهش و اسالم

   يروانشناخت يها

  علمي ترويجي

اخالق، اسالم، و خودمهارگري   23

  شناختي روان

  تحقيق
1391اسفند  

همايش بين 

المللي اخالق و اديان 

  پژوهشي

24  
  دولت منتظرهاي اخالقي  مؤلفه

  تحقيق
1387تابستان  

دهمين گفتمان 

 مهدويت

  پژوهشي

25  
رابطه خودمهارگري اسالمي و هويت 

 ديني

  تحقيق

1392آبان  

همايش ملي 

اسالمي -الگوي ايراني

 مشاوره

  ترويجي

26  

 رابطه در يآور تاب يا واسطه نقش

خانواده كاركرد با خدا از تصور  

  تحقيق

1395آذر  

سومين كنفرانس 

المللي نوآوريهاي بين 

اخير در روانشناسي، 

مشاوره، و علوم 

 رفتاري

  پژوهشي
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  ...جلسات نقد كتاب و/ هاي علمي  كارگاه/ هاي تخصصي  انديشي جلسات و هم/ ها  حضور در همايش. 4

  توضيحات  سال  دانشگاه يا مؤسسه مربوط  نوع همكاري  جلسه/ كارگاه/انديشي هم/نام همايش  رديف

1  
شوراي سياست گذاري نشست مشترك 

  مجمع عالي علوم انساني اسالمي
  عضو مدعو

مجمع عالي علوم انساني 

  اسالمي

1398    

2  
شوراي علمي پنجمين كنگره بين المللي 

  علوم انساني اسالمي

دبير كميسيون 

روانشناسي 

  اسالمي

  مركز تخصصي صدرا

1398    

3  
كارگاه خودنظم جويي اسالمي براي 

  درمان افسردگي

مركز مشاوره آستان قدس  كنندهاجرا 

  رضوي

1398    

4  
هاي پايان نامه  كارگاه آموزشي شيوه

  نويسي

 اجرا كننده
  دانشگاه قرآن و حديث

1398  
دوره 1  

5  
جلسه سخنراني جريان شناسي 

  روانشناسي اسالمي در ايران و جهان
  دانشگاه قرآن و حديث  سخنران

1398    

6  
شناسي  نشست تخصصي اساتيد روان

  اسالمي
  ارائه دهنده

مجمع عالي علوم انساني 

  اسالمي

  مشهد مقدس-دي ماه  1397

  شناسي اسالمي اولين مدرسه فصلي روان  7
ارائه دهنده و 

  سخنران

معاونت علمي آستان قدس 

  رضوي

1397    

8  
هاي علمي تاريخچه  سلسله نشست

  روانشناسي اسالمي
  ارائه دهنده

انجمنهاي علمي حوزه 

  علميه قم

  جلسه 4  1397

9  
كارگاه آموزشي روش تحليل محتواي 

  كيفي
  )س(جامعه الزهرا-قم  اجرا كننده

  جلسه 4  1397

 اجرا كننده  كارگاه آموزشي شناخت درماني  10

  كلينيك تخصصي مأوا

  مركز تخصصي امام خميني

  حوزه علميه استان بوشهر

و  1397

دوره 3  1398  

 اجرا كننده  كارگاه آموزشي آسيب شناسي رواني  11

مشاوران حوزه علميه 

  خواهران گرمسار

مشاوران حوزوي مؤسسه 

  كاشان-بانوان بصير

مشاوران حوزوي   

  دانشگاهي ميبد يزد

مشاوران موسسه بشير /

حوزه علميه خواهران / كرج

مشاوران / استان كردستان

/ حوزوي حوزه علميه اهواز

/ مركز مشاوره حانيه كرج 

1396  

1397  

1398  

  دوره 9
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حوزه هاي علميه خواهران، 12

  معاونت فرهنگي 13

 اجرا كننده  كارگاه آموزشي مخاطب شناسي  12

ركز آموزشهاي م14

دفتر تبليغات  15كاربردي

دفتر تبليغات  -حوزه علميه قم

  استان يزد

جامعه  4طالب سطح 

  ) س(الزهرا 

و  1394

1397  

دوره 3  

 اجرا كننده  كارگاه آموزشي اصول و فنون مشاوره  13

معاونت تهذيب حوزه 

  علميه قم 

  ها نهاد رهبري در دانشگاه

  جامعه المصطفي العالميه

1389  

1390  

1392  

1393  

1395  

  دوره7

14  
كارگاه آموزشي مهارتهاي افزايش تمركز 

  حواس

حوزه علميه آيت اهللا -قم اجرا كننده

  )ره(العظمي بهجت 

1395  
دوره 2  

15  
كارگاه آموزش پرسشنامه شخصيت كتل 

  و نئو

مركز تخصصي مشاوره  اجرا كننده

  )ره(اسالمي امام خميني 

1395  
دوره 1  

  كارگاه آموزشي مهارتهاي تحصيلي  16
مشاوران، اساتيد، مديران و  اجرا كننده

  طالب حوزه هاي علميه كشور

تا  1386

1394  
  دوره 18

  هاي رواني كارگاه آموزشي آزمون  17

نهاد رهبري در دانشگاه ها  اجرا كننده

دفتر تبليغات حوزه علميه /

  خوزستان

  مؤسسه اخالق و تربيت

1389  

1393  
  دوره4

18  
همايش ملي الگوي ايراني اسالمي 

  مشاوره

عضو پنل تخصصي 

 و ارائه دهنده بحث

سازمان جوانان آستان 

  )مشهد مقدس(قدس رضوي

1392    

دوره1  1392  موسسه والء منتظر-قم اجرا كننده  كارگاه آموزشي مديريت زمان  19  

20  
نشست علمي معرفي مقياس 

  خودمهارگري اسالمي
  ارائه دهنده

انجمن روان شناسي 

  اسالمي

1391    

21  
 قلمرو در »لكنتر سلف«نشست علمي 

  روانشناسي
  موسسه امام  ارائه دهنده

1390    

22  
هاي آموزشي مهارتهاي ارتباطي  كارگاه

  همسران

: طرح رحمت و مطلع مهر اجرا كننده

  رياست جمهوري امور خانواده

استانهاي آذربايجان غربي، (

  )شرقي، هرمزگان، البرز

  دوره4  1390

  شناسي شخصيت كارگاه آموزشي روان  23

معاونت تهذيب حوزه  اجرا كننده

ويژه مشاوران حوزه (علميه قم 

  هاي علميه 

1389  

  دوره3
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  جوايز علمي. 5

  ...مقاله و/ عنوان تحقيق   رتبه  نام جشنواره  رديف

1  
هاي برتر  اولين جشنواره ملي رساله

  روانشناسي با رويكرد ديني
  رتبه برتر

: اسالمي منابع اساس بر يافسردگ يبرا ييجو نظم- خود درماني يالگو

 پيامدهاي و سنجي امكان مطالعه و درمان نماي طرح و مفهومي مدل تدوين

  آن اوليه

شناسي  تجليل از اساتيد گروه روان  2

پژوهشي امام موسسه آموزشي و 

  1398قم-خميني

  استاد برتر

   

جشنواره پژوهشگران برتر   3

  1394قم-پژوهشگاه قرآن و حديث

پژوهشگر 

  برتر

  

موسسه آموزشي و پژوهشي امام   4

  1391قم-خميني

رتبه اول 

ورودي دكتري 

  شناسي عمومي رشته روان

معاونت آموزش موسسه آموزشي و   5

  1385قم- پژوهشي امام خميني

فارغ 

التحصيل ممتاز 

  شناسي مقطع كارشناسي روان

  

    هاي علمي حضور در انجمن. 6

  توضيحات  سال  دانشگاه يا مؤسسه مربوط  نوع همكاري  نام انجمن علمي  رديف

كنگره بين المللي علوم   دبير كميسيون  كميسيون روانشناسي اسالمي  1

  انساني اسالمي

1398    

انجمنهاي علمي حوزه علميه   رئيسنايب   انجمن روانشناسي اسالمي  2

  قم

1397    

انجمنهاي علمي حوزه علميه   عضو هيئت مديره  انجمن روانشناسي اسالمي  3

  قم

1395 

ادامه 

  دارد

  

  

اندازي سايت  مانند طراحي تحقيق كليدي، تأسيس مجلّه، تأسيس انجمن علمي، راه(هاي علمي ابتكاري ويژه  اجراي طرح. 7

  ...)علمي و

  توضيحات  سال  دانشگاه يا مؤسسه مربوط  طرح ابتكاري عنوان  رديف

 1389  شخصي  راه اندازي وبالگ علمي كاربردي  1

ادامه 

  دارد

Mohyii.mihanblog.com 

  

 1390  شخصي  راه اندازي وبالگ علمي كاربردي  2

  1394تا

Bashir3.blogfa.com  
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  اجراي سخنراني و مصاحبه علمي. 8

  توضيحات  سال  دانشگاه يا مؤسسه مربوط  مصاحبه/ عنوان سخنراني   رديف

شناسي اسالمي؛  مصاحبه با عنوان روان  1

  چالشها، رويكردها

    1398  مجله تخصصي صدرا

فرهنگ درمانگرانه و : مصاحبه با عنوان  2

  روانشناسي بومي

    1396  مجله تخصصي افق مكث

سخنراني علمي با عنوان جريان شناسي   3

 ايران و جهانروانشناسي اسالمي در 

انجمن دانشجويي دانشگاه 

  قرآن و حديث

1398    

ارائه در پيش نشست همايش نظريه ها و   4

تحقيقات روانشناختي در حوزه دينداري و 

  سالمت روان

دانشگاه قم و مؤسسه 

آموزشي و پژوهشي امام 

  خميني

1395  

  

سخنراني علمي مباني روان شناختي نياز به   5

 پرستش

رايه المهدي مجتمع آموزشي 

  عج

1386    

سخنراني علمي بررسي آسيبهاي اجتماعي   6

 دانشجويان و راهكارهاي مديريت آن

    1393  دانشگاه قم

    1394 خبرگزاري فارس  شناختي شادي مردم ايران تحليل روان  7

  : هاي علمي در زمينه انجام مصاحبه  8

  افسردگي جوانان ايراني،

  تربيت فرزند با رويكرد ديني،

  طالق در جامعه، معضل

  هاي مهار آن خشم و راه

  : انتشار يافته در

سايت اينترنتي علوم انساني 

، 1394اسالمي طليعه سال

و 1392روزنامه خراسان سالهاي

1393 ،  

، 1393سايت اينترنتي رسا

  ، 1395روزنامه جوان 

سايت اينترنتي صراط مبين 

1395 ،  

  1396خبرگزاري شبستان، 

تا  1392

1398  

  

          

  ها ها و رساله نامه پايانو مشاوره راهنمايي . 9

دانشگاه يا مؤسسه   رساله/نامه عنوان پايان  رديف

  مربوط

  مقطع تحصيلي  نوع همكاري
  سال

ساخت مقياس شخصيت اخالقي بر اساس   1

  منابع اسالمي

مؤسسه آموزشي و 

  پژوهشي امام خميني ره
  در حال انجام  ارشد  مشاور

در ميان زنان بررسي عوامل بي حجابي   2

  ايران بر اساس يك مدل اكتشافي

مؤسسه آموزشي و 

  پژوهشي امام خميني ره
  در حال انجام  ارشد  مشاور

 در ياله اسماء اساس بر خدا از تصور  3

  آن پرسشنامه ساخت و اتيروا و اتيآ

مؤسسه آموزشي و 

  پژوهشي امام خميني ره
  در حال انجام  ارشد  مشاور



10 

 

 منابع اساس بر خرد يمفهوم مدل ارائه  4

 يآموزش نماي طرح نيتدو و ياسالم

  آوري تاب شيافزا جهت يخردورز

مؤسسه آموزشي و 

  پژوهشي امام خميني ره
  در حال انجام  ارشد  راهنما

 قرآن اتيآ اساس بر استرس با مقابله مدل نيتدو  5

  يانسان روابط از يناش يهاتنش بر ديتاك با

دانشگاه قرآن و 

  حديث
  حال انجام در  ارشد  راهنما

يزندگ از تيرضا با اصالت ارتباط يبررس  6

  يزندگ يمعنا يگريانجيم با ياسالم

دانشگاه قرآن و 

  حديث
  در حال انجام  ارشد  راهنما

 منابع بر يمبتن كودك- والد يدرمان بسته  7

 نشانگان كاهش در آن يسنج امكان و ياسالم

ODD و CD  

مؤسسه آموزشي و 

  پژوهشي امام خميني ره
  در حال انجام  دكتري  مشاور

بر اساس مدل  يدرمان طراحي پروتكل  8

خودمهارگري اسالمي و بررسي اثربخشي آن 

  در تعارضات زناشويي

جامعه المصطفي 

  العالميه
  در حال انجام  دكتري  مشاور

ساخت بسته آموزش رواني خودمهارگري   9

بر اساس مدل خودمهارگري اسالمي و امكان 

  پرخاشگري نوجوانانسنجي آن در كاهش 

مؤسسه اخالق و 

 تربيت
  در حال انجام  ارشد  راهنما

 نوجوان يخودكنترل يآموزش بستهطراحي   10

ي بر اساس مدل اسالمي مجاز يفضا در

  خودمهارگري و بررسي ويژگيهاي روايي آن

مؤسسه امام رضا 

 عليه السالم
  در حال انجام كارشناسي ارشد راهنما

خودفريبي بر اساس ساخت پرسشنامه   11

  منابع اسالمي

مؤسسه اخالق و 

  تربيت
  مشاور

آماده -اتمام كارشناسي ارشد

  دفاع

رابطه خودمهارگري، خودنظارتگري و   12

  خدانظارتگري با سالمت روان

مؤسسه اخالق و 

 تربيت
 كارشناسي ارشد راهنما

آماده -اتمام

  دفاع

بسته مداخالتي اميد درماني مبتني بر شكر   13

و امكان سنجي آن در افزايش رضايت  اسالمي

  زندگي دختران شهر قم

دانشگاه قرآن و 

  حديث
  ارشد  مشاور

آماده  -اتمام

  دفاع

تدوين شبكه مفهومي توجه مرضي به خود   14

  بر اساس منابع اسالمي

مؤسسه اخالق و 

 تربيت
 كارشناسي ارشد راهنما

آماده -اتمام

  دفاع

دلبستگي به رابطه خودمهارگري اسالمي و   15

  خدا با اعتياد به فضاي مجازي
  اتمام كارشناسي ارشد راهنما دانشگاه معارف

 آن اصالح يها راه و عوامل  ،يفتگيخودش  16

  ياسالم منابع در

مؤسسه اخالق و 

 تربيت
  ارشد  مشاور

آماده  -اتمام

  دفاع

سنخ شناسي زندگي بر اساس انديشه   17

تكيه بر گرا با  شناسي مثبت اسالمي و روان

  ديدگاه عالمه طباطبايي و سليگمن

مؤسسه آموزشي و 

  پژوهشي امام خميني ره
  1398دفاع  ارشد  مشاور

  1398دفاع  كارشناسي ارشد  مشاور  دانشگاه قرآن و حديث  اسالمي طراحي مقياس شجاعت بر اساس منابع  18
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طراحي چك ليست رفتارهاي حمايتي بر   19

  اساس منابع اسالمي

 مؤسسه اخالق و

  تربيت
  مشاور

 كارشناسي ارشد
  1397دفاع 

20  
رابطه تعارضات زناشويي و سبكهاي 

  والدگري

پژوهشكده اخالق و 

معنويت پژوهشگاه علوم 

  و فرهنگ اسالمي

  1397اتمام  طرح پژوهشي  ناظر

ساخت مقياس جهت گيري آرزوها بر   21

  »أمل«اساس مدل اسالمي 

دانشگاه قرآن و 

  حديث
  1397دفاع كارشناسي ارشد راهنما

ساخت مقياس انسان كامل بر اساس   22

  الگوي انسان كامل اسالمي

مؤسسه آموزشي و 

  پژوهشي امام خميني ره
  1397دفاع  كارشناسي ارشد  مشاور

تدوين مؤلفه هاي تعصب بر اساس منابع   23

  اسالمي و ساخت پرسشنامه اوليه آن

مؤسسه آموزشي و 

  پژوهشي امام خميني ره
  1396دفاع   ارشدكارشناسي   مشاور

ساخت پرسشنامه شجاعت بر اساس منابع   24

  اسالمي

مؤسسه آموزشي و 

  پژوهشي امام خميني ره
  1396دفاع   كارشناسي ارشد  مشاور

مراحل تحول خودمهارگري در كودكان   25

سال و راه كارهاي افزايش آن بر اساس 12زير

  منابع اسالمي

مؤسسه اخالق و 

  تربيت
  1396دفاع   كارشناسي ارشد  مشاور

هاي فكري شناخت درمانگران  بررسي بنيان  26

  و نقد آن بر اساس انديشه اسالمي

مؤسسه آموزشي و 

  )ره(مينيپژوهشي امام خ
  1396دفاع  كارشناسي ارشد  مشاور

 تصور رابطه در يآور تاب يا واسطه نقش  27

  خانواده كاركرد و خدا از

مؤسسه اخالق و 

  تربيت
  مشاور

 كارشناسي ارشد
  )1396(دفاع

دلبستگي به خدا، خودمهارگري و كاركرد   28

  خانواده
  مشاور  مؤسسه اخالق وتربيت

 كارشناسي ارشد
  )1396(دفاع

قم به مسجد  رعوامل جذب نوجوانان شه  29

   انجذب آن يو راهكارها
  مشاور  ربيتتمؤسسه اخالق و

 كارشناسي ارشد
  )1396(دفاع 

ساخت پرسشنامه فتوت بر اساس منابع   30

  اسالمي 

مؤسسه اخالق و 

  تربيت
  مشاور

 كارشناسي ارشد
  1396دفاع 

رابطه سبك زندگي اسالمي، ويژگيهاي   31

  شخصيتي و موفقيت در تبليغ 

مؤسسه اخالق و 

  تربيت
  مشاور

 كارشناسي ارشد
  )1395(دفاع

ساخت پرسشنامه اوليه حضور قلب بر اساس   32

  اسالميمنابع 

مؤسسه اخالق و 

 تربيت
  )1393(دفاع كارشناسي ارشد مشاور

  ارزيابي تحقيقات و آثار. 10

  نام مؤسسه يا دانشگاه مربوط  سال ارزيابي  نام مؤلف  اثر/نام تحقيق  رديف

  دانشگاه قرآن و حديث  1397  اقاي شيرزاد  پايان نامه مدل مفهومي شرح صدر  1

رابطه توكل با پايان نامه بررسي نقش صبر در   2

رضايت از زندگي بر اساس نظريه خير و تبيين آن 

  بر اساس منابع اسالمي

  خانم محمدي

1397  

  دانشگاه قرآن و حديث
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پايان نامه تحليل عملكرد حلقات صالحين از   3

  نگاه مربيان حلقات

محمد لعل 

  بدخشان
1397  

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام 

  قم-خميني

مفهومي انسان كريم بر اساس پايان نامه مدل   4

  منابع ديني

  حامد قوام
1396  

  دانشگاه قرآن و حديث

پايان نامه مؤلفه هاي روانشناختي طمأنينه بر   5

  اساس آيات و روايات و ساخت پرسشنامه اوليه

  مجيد عظيمي وند
1397  

  مؤسسه اخالق و تربيت

پايان نامه تدوين و ساخت مداخالت اميد   6

اسالمي و بررسي اثربخشي آنها در مبتني بر منابع 

  گروهي از زنان ساكن در شهرك پرديسان قم

  مهدي عليزاده

1394  

  دانشگاه قرآن و حديث

پايان نامه اثربخشي آموزش صبر با تأكيد بر   7

هاي اسالمي بر بهباشي روانشناختي زنان  مؤلفه

  خانه دار

  خانم سرتيپي

1395  

  

  دانشگاه قرآن و حديث

 اركان در يمحور ديتوح يكاركردهاپايان نامه   8

  خانواده

  خانم صادقي
1395  

  دانشگاه قرآن و حديث

  حوزه علميه قم: كتاب سال حوزه  1398  -  )نام محفوظ(كتاب   9

 حوزه علميه قم: كتاب سال حوزه  1392  - )نام محفوظ(كتاب   10

 حوزه علميه قم: كتاب سال حوزه  1392  - )نام محفوظ(كتاب   11

 حوزه علميه قم: كتاب سال حوزه  1393  - )نام محفوظ(كتاب   12

  مركز مشاوره آستان قدس رضوي  1398  - )نام محفوظ(كتاب   13

14  

  مولفان مختلف  پژوهشي -ارزيابي مقاالت علمي
از سال 

  تاكنون 1389

فصلنامه / شناسي و دين فصلنامه روان

  / هاي روانشناختي اسالم  و پژوهش

  /روانشناسي اسالميفصلنامه پژوهشنامه 

 فصلنامه روانشناسي باليني دانشگاه

  عالمه

  فصلنامه مطالعات اسالم و روانشناسي

  

  هاي علمي سفرهاي علمي و مالقات با شخصيت. 11

  توضيحات  سال  موضوع مالقات  نام مركز يا شخصيت علمي  نام محل سفر  رديف

بنياد پژوهشهاي اسالمي امام   مشهد مقدس  1

  رضا عليه السالم

هم انديشي رووساي 

انجمنهاي علمي حوزه علمي 

  قم و بنياد مذكور 

1397    

هم انديشي رووساي   دانشگاه علوم اسالمي رضوي  مشهد مقدس  2

انجمنهاي علمي حوزه علمي 

  قم و دانشگاه مذكور 

1397    
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  اجرايي با مراكز و مؤسسات –همكاري علمي . 12

  توضيحات  سال  مربوطمؤسسه يا مركز   نوع همكاري  رديف

عضويت در شوراي علمي گروه   1

  شناسي روان
  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

1393-

1390  

  

ريزي  عضويت در شوراي برنامه  2

  شناسي اخالق گروه روان

دانشكده - مؤسسه اخالق و تربيت

 شناسي  روان

  ادامه دارد  1393

عضويت در شوراي علمي گروه   3

  شناسي اسالمي روان

دانشكده - مؤسسه اخالق و تربيت

  شناسي  روان

  ادامه دارد  1393

عضويت در شوراي علمي گروه   4

  شناسي مثبت گراي اسالمي روان
  دانشگاه قرآن و حديث، 

1398-

1395  

  

عضويت در شوراي علمي گروه   5

تربيت پژوهشكده اخالق و معنويت 
  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي

  ادامه دارد  1396

عضويت در هيئت مديره انجمن   6

  شناسي اسالمي روان
  انجمنهاي علمي حوزه علميه قم

  ادامه دارد  1395

كارشناس گروه مشاوره و   7

 روانشناسي
 مركز پاسخگويي به سواالت ديني

1387-

1391  

  

هاي پودماني و  تدريس در دوره  8

هاي آموزشي در  برگزاري كارگاه

 روانشناسي تبليغ

مركز : دفتر تبليغات معاونت فرهنگي

 آموزشهاي كاربردي

1389-

1397  

  

  

  : تاريخ به روز رساني

   

   1398مهرماه 


