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 بسم الله الرحمن الرحیم

 پژوهشی -کارنامه سوابق تحصیلی و علمی 

 الف. اطلاعات شخصی:

 71/6/7667تاریخ تولد ی،  زارچ یفیشرفاطمه 

 متاهل و دارای دو فرزند 

 fatemehsharifi67@yahoo.comایمیل:

 ب. سوابق تحصیلی:

 تحصیلات دانشگاهی -7

فارغ التحصیل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی از دبیرستان عالی شهید مطهری مشهد با گرایش علوم و معارف  -

 66/71اسلامی با معدل 

 63/71فارغ التحصیل دوره کارشناسی روانشناسی گرایش بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران با معدل  -

 "اسلامی امکان و هویت روانشناسی" عنوان پایان نامه :

 66/71ارشد روانشناسی گرایش بالینی از انیستیتو روانپزشکی تهران با معدل فارغ التحصیل دوره کارشناسی -

 عنوان پایان نامه :

و هوش معنوی دانش  های زندگی و معنوی بر هوش هیجانی ، شادکامیبررسی اثر بخشی آموزش مهارت"

 "آموزان پیش دانشگاهی 

جناب آقای دکتر محمد کاظم غر نژاد و اساتید محترم :جناب آقای دکتر علی اصغر اصتحت نظر 63/71با نمره 

 عاطف وحید.

 66/71معدل کل با  اصفهان  دکتری روانشناسی دانشگاه فارغ التحصیل دوره -

 عنوان پایان نامه:

تدوین مدل بومی) اسلامی( هویت اخلاقی و بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر مدل بر هویت اخلاقی نوجوانان  "

، با راهنمایی استاد محترم سرکار خانم دکتر شعله امیری و مشاوره جناب آقای دکتر "سال مبتلا به هویت معوق 71-71

 (.   63وحید قاسمی، دریافت درجه عالی)نمره 
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 حوزوی: تحصیلات -6

 اتمام دوره کارشناسی علوم اسلامی بخش غیر حضوری جامعه الزهراء قم . -

 7611، 7616، 7617دانشجوی نمونه سال های  -

 عضو نخبگان شاهد و ایثارگر -

 پژوهشی : -های علمیفعالیت. ج

 تدوین، ترجمه و همکاری در تالیف کتاب: -7

با همکاری خانم سعیده   " Making cognitive - behavior therapy work "ترجمه و چاپ کتاب  -

 . 7616پناهی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال 

 ،در موسسه مطالعاتی مشاوره اسلامی "نظام  مشاوره و روان درمانی از دیدگاه اسلام "همکاری در تدوین کتاب  -

، تایید شده توسط شورای علمی دانشکده ادبیات و علوم (7616)نویسنده مسئول جناب آقای دکتر علی نقی فقیهی

  .انسانی دانشگاه قم

 "حوزه علمیه لویت های پژوهشی نظام تعلیم و تربیت وا"همکاری در طرح پژوهشی در سطح ملی با عنوان  -

ای دکتر ، به نمایندگی انجمن علمی علوم تربیتی حوزه علمیه، مجری آق 7611چاپ شده به صورت کتاب در سال 

 علی نقی فقیهی.

های زندگی و معنوی بر هوش هیجانی ، بررسی اثر بخشی آموزش مهارت "مجری طرح پژوهشی با عنوان  -

 .7611-11تایید شده توسط سازمان ملی جوانان ، سال  "شادکامی و هوش معنوی دانش آموزان پیش دانشگاهی 

، نوسنده مسئول آقای دکتر مهرداد کلانتری و خانم دکتر "شخصیت از دیدگاه اسلام"نویسنده همکار در کتاب   -

 راضیه فتاحی، در حال ویراستاری جهت چاپ مجدد می باشد. 

تدوین پرسشنامه هویت اخلاقی با رویکرد اسلامی، زیر نظر قطب علمی روانشناسی معنویت و شادی دانشگاه  -

 . 7616اصفهان، 

تدوین بسته آموزشی مبتنی بر مدل هویت اخلاقی با رویکرد اسلامی، زیر نظر قطب علمی روانشناسی معنویت و  -

 . 7611شادی دانشگاه اصفهان، 

 مقالات:  -6

 Predicting adolescents’ moral identity from parenting and moral" "پذیرش مقاله -

emotions: empathy and guilt " 
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 .6376 سال ، " Indian Journal of Public Health Research & Development "درمجله 

فصلنامه علمی پژوهشی  در "نقد و بررسی ملاک های نابهنجاری  در روانشناسی از دیدگاه اسلامی "مقاله چاپ -

 فاطمه شریفی، سعیده پناهی(.)علی نقی فقیهی، ،7616، سال مطالعات اسلام و روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 ترویجی -در مجله علمی  "تبیین هویت اخلاق شخص منتظر و راهکارهای پرورش آن در نوجوانان "چاپ مقاله  -

 .7616مهدویت، پاییز

پژوهشی  -در فصلنامه علمی "پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده  "مقاله چاپ  -

 .7611یدستاوردهای روانشناخت

مطالعات اسلامی پژوهشی  –، فصلنامه علمی "راهکارهای پرورش هویت اخلاقی در خانواده اسلامی "مقاله چاپ -

 .7616سال  ،و خانواده زنان

فصلنامه علمی  "چالش های آموزش اخلاق به نوجوانان و راهکارهای برون رفت از آن "مقاله با عنوان  چاپ  -

 .7611اسلامی زنان و خانواده،سال  مطالعاتپژوهشی  –

چاپ مقاله رابطه هوش هیجانی و کارآمدی بینشی ، اخلاقی و حقوقی  خانواده در طلاب زن متأهل المصطفی،  -

 .  7611زهرا جعفری، فاطمه شریفی و جعفر هوشیاری در مجله پژوهش های روانشناسی اسلامی، 

سال با تاکید بر چالش  71-71تربیتی بر هویت اخلاقی دختران  بررسی اثربخشی مداخلات"مقاله با عنوان  چاپ -

 .7611سال  پژوهشی پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، –مجله فصلنامه علمی  "ها و محدودیت ها

و معنوی بر شادکامی و هوش معنوی دانش آموزان،  های زندگیبررسی اثر بخشی آموزش مهارتمقاله  چاپ  -

 . 7611مجله پژوهش های روانشناسی اسلامی ، 

کارها با رویکرد تحکیم خانواده از منظر اسلام در فرایند جهانی شدن، چالش ها و راه"پذیرش مقاله با عنوان  -

 .7611پژوهشی پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، سال  –مجله فصلنامه علمی  "کیفی

ریسا . پ"اصول ناظر بر محتوای پرورش خودآگاهی در نوجوانان با تاکید برمنابع اسلامی "چاپ مقاله با عنوان  -

 .  7611پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده ، سال  –فاضلی، فاطمه شریفی )نویسنده مسئول(، مجله علمی 

له مج "معنوی و مذهبی همسو با رویکرد اسلامیدرمان های  اثربخشی کیفی بررسی"چاپ مقاله  با عنوان  -

  .7611، مریم حیدری،  ، فاطمه شریفیهای روانشناسی اسلامی مجله پژوهش

تخصصی مطالعات روانشناسی  -مجله علمی "راهکارهای تعدیل هیجان بر اساس آموزه های دینی  "اپ مقالهچ -

 . 7611با رویکرد اسلامی، نسرین شاکر حکیم، نویسنده مسئول فاطمه شریفی ، 
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تخصصی مطالعات روانشناسی با رویکرد اسلامی،  -مجله علمی "نقش نیایش در آرامش روان "پذیرش مقاله  -

 7611، فاطمه شریفی نویسنده مسئول زهرا موسوی، 

ت تربیهمایش ملی  "در سبک زندگی اسلامی نوجوانان راهکارهای پرورش هویت اخلاقی"ارائه مقاله پذیرش و  -

 .7616فرهنگی در سبک زندگی اسلامی سال 

یش هما "آن در نوجوانان تبیین هویت اخلاق شخص منتظر و راهکارهای پرورش "پذیرش و ارائه مقاله با عنوان  -

 .7616بین المللی دکترین مهدویت ، سال 

 اکارهتحکیم خانواده از منظر اسلام در فرایند جهانی شدن، چالش ها و راه " با عنوان  پذیرش مقاله جهت ارائه  -

 .6371، هند ،  انسان معاصر و نظام خانواده در ادیان همایش بین المللی "

همایش "راهکارهای ارتقاء بهداشت روانی خانواده در رهیافت اسلامی  " با عنوان  پذیرش مقاله جهت ارائه  -

 6371بین المللی انسان معاصر و نظام خانواده در ادیان  ، هند ، 

 همایش بین"چالش های آموزش اخلاق به نوجوانان و راهکارهای برون رفت از آن " جهت ارائه  پذیرش مقاله -

 .6371المللی اخلاق در ادیان ، هند ، 

 به پژوهشکده علمی کاربردی باقر العلوم )ع(. "اسکیزوفرن کاتاتونیک"ارائه مقاله با عنوان  -

 به پژوهشکده علمی کاربردی باقر العلوم )ع( "افسردگی"ارائه مقاله با عنوان  -

 -محقق در زمینه تدوین فرهنگنامه علوم انسانی  همکاری با پژوهشکده علمی کاربردی باقر العلوم )ع( به عنوان -

 اسلامی .

 ای با عنوان رضا در ادعیه با همکاری دکتر کلانتری جهت تدوین کتابی در زمینه رضایت از زندگی. مقاله  -

های انسان سالم از دیدگاه فرانکل و انطباق آن با شخصیت امام بررسی ویژگی "پژوهشی نظری با عنوان  -

 .، )به عنوان بخشی از کتاب( زیر نظر جناب آقای دکتر سهرابی  "(خمینی)ره

 راهنمایی، مشاوره و داوری: -6

جامعه المصطفی 7611پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده،سال پژوهشی  -مجله علمی مقالات همکاری در داوری-

 العالمیه.

جامعه الزهرا)سلام الله ، مطالعات اسلامی زنان و خانواده   پژوهشی –فصلنامه علمی  همکاری در داوری مقالات-

 .علیها(

 .7617پژوهشی علوم تربیتی بنت الهدی در سال  -استاد راهنمای انجمن علمی-
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 .7617ال سدر "فاطمه الزهرا)سلام الله علیها(اسوه حیات طیبه"همکاری در داوری مقالات همایش  -

، دو پایان نامه دفاع شده و دو پایان نامه الله علیها(سلپایان نامه سطح سه در جامعه الزهرا) چهار یاستاد راهنما-

  در حال تدوین است. 

 دانش پژوه خانم فاضلی، و روشهای پرورش خود آگاهی در نوجوانان با نگرش به آموزه های اسلامی، اصول -

7611 . 

 . 7611های اسلامی، روشهای ارتقای سازگاری همسران بر اساس آموزه  -

 سه پایان نامه سطح سه در مجتمع آموزش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی. یاستاد راهنما-

 .7616رابطه هوش هیجانی با کارآمدی خانواده در طلاب زن متأهل المصطفی،  دانش پژوه، خانم زهرا جعفری،  -

 . 7611نقش تنظیم هیجان در سلامت روان با نگرش به آموزه های اسلامی، دانش پژوه خانم نسرین شاکر حکیم،  -

 . 7611، طیبه دانش، منابع اسلامی رب تاکیدبا  کودک و نوجواننقش والدین در اصلاح ناسازگاری   -

 وابسته به جامعه المصطفی.تحقیق پایانی در مجتمع آموزش عالی بنت الهدی هفت استاد راهنمای -

داوری پایان نامه سطح سه و تحقیق پایانی در جامعه الزهرا و مجتمع آموزش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه -

 . المصطفی

 پژوهشی هدایت تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی ،  مجتمع آموزش عالی بنت الهدی. –ارائه طرح آموزشی  -

 فعالیت های آموزشی : -د

 تا کنون که به شرح ذیل می باشد: 7613واحد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال  13تدریس بیش از -

 از تدریس در حوزه علمیه خواهران جامعه الزهرا)س( در سطح کارشناسی ارشد در درس روانشناسی شخصیت، -

 .تا کنون 7611سال 

 7611منتخب در سال و مدرس  مجتمع آموزش عالی بنت الهدیتدریس در  -

 ( درس روانشناسی اسلامی خانواده 7611در سطح دکتری)-الف

 :سودر در (7616از سالدر سطح کارشناسی ارشد) -ب

  روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی -7

 آمار استنباطی -6
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  ی شخصیت با نگرش به منابع اسلامیروانشناس -6

 نظام خانواده در اسلام -1

  :( در دروستا کنون 7611 از سالسطح کارشناسی)  -ج  

 روانشناسی رشد-7

 روانشناسی شخصیت،  -6

  سنجش و اندازه گیری-6

 آمار استنباطی -1

 روانشناسی عمومی-6

 آسیب شناسی روانی -6

 .و روانشناسی رشد  در درس روانشناسی عمومی(7616، 11-7616)در دانشگاه قم در سطح کارشناسیتدریس  -

در درس آموزه تا کنون (  7616دانشکده معارف اسلامی هدی در دوره کارشناسی و ارشد )از سال تدریس در  -

 . ، اصول روانشناسی بالینیروانشناسی دین ،  های روانشناسی در قرآن و حدیث

 فعالیت های اجرایی -ه

 عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، وابسته به جامعه المصطفی .  -

 7611مدرسه ادبیات و علوم اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی،  مسئول -

تاکنون   7616آموزش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه از سال  مجتمعمدیر گروه روانشناسی  -

  .7616منتخب در زمینه فعالیت های پژوهشی در هفته پژوهش سال و مدیر گروه 

 برگزاری اولین دوره کارشناسی ارشد مشاوره خانوده مجتمع آموزش عالی بنت الهدی .  -

 تخصصی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی.  -عضو هیات تحریریه نشریه علمی -

 تا کنون  7611ال عضو گروه پژوهشی تعلیم و تربیت جامعه الزهرا)س(، از س -

 . 7611-7611عضور کارگروه اندیشه ورز حوزه خواهران، جامعه المصطفی،  -

 عضو انجمن روانشناسان اسلامی در قم. -

 عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و دارای مجوز درمانگری. -
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دبیر پژوهشی گروه علوم تربیتی موسسه آموزش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه از سال  -

-مایشگاه علمی، ننقش باورهای دینی در انتخاب همسرهمایش  و دبیر علمی ی،)همکاری در برگزار7616تا  7616

 . (هشی گروهریزی فعالیت های پژو برنامه پژوهشی خانواده کارآمد و

جهت همسویی، هماهنگی و ارتقاء  )ص(روانشناسی جامعه المصطفی تخصصی -شورای علمی مسئول تشکیل و  -

 .  7616سال کز و گروه های علمی  پژوهشی المصطفی )ص(پژوهشی و تربیتی مرا، بخشی فعالیت های آموزشی

  .7611عضو گروه تعلیم و تربیت جامعه الزهرا)سلام الله علیها(در سال  -

و جامعه المصطفی  پذیرش سطح سه حوزه علمیه خواهران طرح سوالات آزمون ورودی و مصاحبه استاد همکار در -

   .)ص(

زیر نظر معاونت تهذیب حوزه های  "پیوند آسمانی "مدرس کارگاه آموزش خانواده در دوره های آموزشی  -

 .(7616، 7611، 7616، 7616، 7613، 7611)دوره پنجعلمیه. 

زاری توسط اداره اوقاف ، سال کارگاه تربیت مربی مشاور خانواده با همکاری مرکز مشاوره صدرا، برگمدرس  -

7616  

 . 7616طلاب جامعه الزهرا، برگزاری مشهد مقدس ، سال  "تحکیم و تعالی خانواده"مدرس مجموعه کارگاه های  -

رکز آموزشی معلم استان برگزاری کارگاه مهارت های زندگی برای دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی ، م -  

  .(7611)قم

دواج برای دانشجویان منتخب  کشوری بسیج در طرح ولایت ، تابستان زبرگزاری گارگاه های آموزش پیش از ا - 

 در مشهد مقدس.  7613

دواج برای دانشجویان منتخب  کشوری بسیج در طرح ولایت ، تابستان زز ابرگزاری گارگاه های آموزش پیش ا -

 در مشهد مقدس.7617

در  7617دواج برای دانشجویان نخبه کشوری در طرح ولایت ، تابستان زبرگزاری گارگاه های آموزش پیش از ا -

 مشهد مقدس.

رفتاری در مرکز مشاوره موسسه آموزشی و  –برگزاری گارگاه مدیریت استرس  بر اساس رویکرد شناختی  -

 .7616پژوهشی امام خمینی)ره( قم، 

های تحکیم، تثبیت و تعالی خانواده برای طلاب غیر حضوری جامعه برگزاری مجموعه کارگاههای مهارت -

 .7616الزهرا)س( در مشهد مقدس، 
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 . 7616مدرس کارگاه طرح نامه نویسی ، طلاب مجتمع آموزش عالی بنت الهدی،  -

 ،رفتاری در مجتمع آموزش عالی بنت الهدی –بر اساس رویکرد شناختی  "استرسمدیریت "برگزاری کارگاه  -

7611 . 

 7616، اداره اوقاف استان قم تابستان "دوره تربیت مربی خانواده "مدرس کارگاه  -

 فعالیت های بالینی: -و

 . 7616مرکز مشاوره موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( قم  از سال  مشاور -

 . 7611 مرکز مشاوره حوزه علمیه قم مشاور -

 .7616-7613با رویکرد اسلامی مرکز مشاوره صدرا مشاور -

   7611تا   -7611همکاری در مرکز مشاوره پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  -

ی های روانشناسبسیجی کشور جهت انجام مشاوره و برگزاری کارگاه همکاری در طرح ولایت دانشجویان منتخب -

 .7611 تا 7613 از در سال

 MMPIاجرای آزمون های وکسلر کودکان ،بندر گشتالت ، وینکانسین، ریون ، رورشاخ ، شخصیت میلون،  -

,SCL13, GHQ, Stroop, Benton(BVRT) 

 شرکت در کارگاه ها : -ز

 ."دین در سلامت روان نقش "شرکت در همایش سراسری  -

 . 7616شرکت و ارائه مقاله در همایش بین المللی دکترین مهدویت،  -

شناخت درمانی بر اساس تفکر نظاره ای و فعال سازی طرحواره های معنوی در پیشگیری  "شرکت در کارگاه  -

 دباغی.زیر نظر جناب آقای دکتر  "از عود مصرف مواد افیونی 

 ، زیر نظر آقای دکتر علی صاحبی."درمانی بر اساس رویکرد گاتمن زوج  "شرکت در کارگاه  -

 زیر نظر جناب آقای دکتر عابدین. "درمان اعتیاد بر اساس رویکرد روان تحلیلی  "شرکت در گارگاه  -

 ار گردیده بود .کز نخبگان شاهد و ایثارگر قم برگزکه توسط مر "مدیریت دانش  "شرکت در کارگاه  -

 که توسط مرکز نخبگان شاهد و ایثارگر قم برگزار گردیده است. "مدیریت فردا نجشس"شرکت در گارگاه  -

 7616در سال  زیر نظر خانم دکتر عباسی مرکز مشاوره فرحان "زند پرویرآموزش مدیریت ف"شرکت در کارگاه  -

 برگزار گردیده بود.

 جمن روانشناسی اسلامی .  ، ان 7616شرکت در گارگاه روان درمانی مثبت گرا، آقای دکتر داوودی، سال  -

شرکت در کارگاه زوج درمانی سیستمی، مرکز مشاوره ماوا وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  -

 . 7611)ره(، 

 که توسط انجمن علمی دانشگاه اصفهان برگزار گردیده است .  "MMPI"شرکت در کارگاه تفسیر تست  -

  . 7611و 7611سط انجمن روانشناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی، برگزار شده تو شرکت در دوره جامع -
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شرکت در کارگاه آشنایی با الگوهای عملی تربیت متربی توسط معاونت فرهنگی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی  -

 ،7611. 

 .7611الهدی ، دی فضای مجازی توسط معاونت فرهنگی مجتمع آموزش عالی بنت رشرکت در کارگاه سواد کارب -

 .7611شرکت در کارگاه هویت شناسی دینی توسط معاونت فرهنگی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ،  -

 .7611شرکت در کارگاه تبیین دیگری از حجاب توسط معاونت فرهنگی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ،  -

 .7611لی بنت الهدی، .مجتمع آمزش عا "امام رضا ع اسوه حیات طیبه"پژوهشی –شرکت در همایش علمی  -

توسط معاونت فرهنگی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ،  "آموزش مهارت های زندگی"شرکت در کارگاه  -

7611. 

 .7616توسط اداره سنجش و پذیرش مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ،  "مصاحبه پذیرشی"شرکت در کارگاه  -

 . 7611مدرس دکتر جانبزرگی ، مرکز طلیعه سلامت ، در کارگاه درمان چند بعدی معنوی خداسو ، رکت ش -

 

 

 

 

  


