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         بسم اهلل الرحمن الرحیم

 شغلی آموزشی، پژوهشی ورزومه 

 مشخصات فردی

 . خمین1531متولد ،حسن انصاری 

 :تحصیالت

 اصول و : خارج فقهحوزوی

   دانشگاه علوم پزشکی اصفهانزشکی دکتری پ -1:دانشگاهی

 .دانشگاه پژوهشگاه حوزه و شناسیدکتری روان-2  

طراحی روش درمان شناختی ـــ رفتاری  ا رویکرد اسیمی  ر مالتییان  ه عنوان پایان نامه دکتری تخصصی: 

 اختیل وسواس ـ  ی اختیاری.

  سوابق شغلی

مدیر و هیأت علمی گروه روانشناسی دانشکده هدی وا سته  ه جامعه الزهرا سیم       ،دانشکده هدی  سرپرست  

 تاکنون( 79) از خرداد اهلل علیها

 تاکنون( 78) از خرداد  اوره اسیمی مرکز تخصصی امام خمینی )ره(مش 5عضو گروه علمی و مدرس سطح 

 تاکنون( 79) از تا ستان  عضو گروه علمی رشته قران و روانشناسی جامعه المصطفی)ص(
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 تاکنون( 73مهر) از دانشگاه پژوهشگاه حوزه وگروه روانشناسی و مدرس محقق 

مشــاوره خانواده پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه، مرکز ، مرکز در مراکز مشــاوره ماویدرمانگر مشــاور و روان

  یم تهرانو مرکز مشاوره اسیمی سالل السّ مرکز مشاوره حرم مطهر، مشاوره حوزه علمیه

  ه مدت یکسال 97-99سال  مرکز  هداشتی درمانی شهر اژیه اصفهان؛ یتمدیر

 سال 2 ه مدت حدود  89تا  83از سال  درمانگاه شهرک مهدیه طیب؛ یتمدیر

 سال 8 ه مدت  77تا آذر 88از سال  ؛های علمیهیت مرکز مشاوره حوزه، مدیر 

 :تبلیغی سوابق

سال  شاوره   83 از  ستان ای  ه سفرهای تاللیغی و م ستان تهران،  های مختلفا ضوی، فارس،   ازجمله؛ ا سان ر خرا

 .و کرمان اصفهان ،، کاشانمرکزیهمدان، هرمزگان،  آذر ایجان شرقی، گلستان، مازندران، قزوین،

 مقاالت و یپژوهشسوابق 

 زدیدگاه پیامبراعظم صلی اهلل علیه وآلها روانی سالمت معنوی و-1

و   ه رگزید "سخنرانی " ه عنوان  83درکنگره سراسری سیمت ازدیدگاه پیامالراعظم صلی اهلل علیه وآله درسال       مذکور  تحقیق

 .شدچاپ کنگره درکتاب خیصه مقاالت  وارائه شد 

 افسردگی با مقابله در( خدا از تصور) صحیح خداپنداره تأثیر بررسی -2

 .18شماره مجله اسیم وروان شناسی ، (1573)علی نقی فقیهی / صدیقه حسینی سمنانی / حسن انصاری

 روانی معنوی اختالالت بررسی ارتباط خودپنداره با خداپنداره در درمان مذهبی/ -3

 .17ش ،مجله اسیم و روان شناسی(، 1573)حسن انصاری، مسعود جان  زرگی

های خداپنداره، خودپنداره و     فرضبرپیش رفتاری مبتنی  -درمان شییناختی    بخشییی بررسییی اثر -4

 اختیاری: مطالعه موردیبی -اختالل وسواس شدت پنداره برآخرت
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سعود جان  زرگی     صاری، م سن ان سیمی) مهر     ین المللیاین مقاله در کنگره (، 1573)ح سانی ا   -( حائز رتاله علمی74علوم ان

 چاپ شده است. 57در شمارهشناسی و دین رواندر مجله نیز  و پژوهشی گردید

  اختیاریبی -وسواس اختالل به مبتالیان بر اسالمی رویکرد با رفتاری  -شناختی درمان روش طراحی -5

سعود      صاری، م سن ان سید محمد کاظم طالاطالایی       ح سیدمحمد غروی،  سمنانی،  سینی  صدیقه ح صلنامه   ، (1578)جانالزرگی،  ف

 .177- 179، 54 یاپیپ ،ینی ال یمطالعات روانشناس

 هیای اییران از  شناسیی بیالینی دانشیگاه   هیای مشیاوره و روان  منبی  رشیته  كتی    ایتحلیل محتو -6

 نیازهای دینی/ معنوی توجه به میزانلحاظ 

  .29 ش ت اسیمی،تر ی مجله، (1579)مسعود آذر ایجانی -انصاریحسن 

، سید غفور موسوی، مختار رابطه حضور در اجتماعات مذهبی و كاهش بیماریهای حاد قلبی -9

، 5دوره  (1599)حسن انصاری، امراهلل ا راهیمی، مجله پژوهش در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یخکشی،

 . 5شماره

 ) دو فصل کتاب( نظریه پنج عاملی شخصیتشخصیت در  زرگسالی:  ؛ترجمه كتابمشاركت در ـ8

Theory Perspective, A Five-Factor  : in Adulthood Personality    

ROBERT R . Mc CRAE   ,    PAUL T . COSTA, J R 2003, 

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه 79سالچاپ 

ر دپژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛  انتشارات ،های فرهنگیروانی و مطابقتآسی  شناسی کتاب  تالیف  -7

 .حال ارزیا ی

 هانامهپایان  راهنما و مشاور

 منظر از وسواس از پیشگیری هایراه و عوامل" ا عنوان  استاد راهنمای پایان نامه سطح سه حوزه-1

 این پایان نامه دفاع شده است.  "اسالمی اخالق
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ضی ربررسی سطح تحول روانی معنوی و نشانگان م ا عنوان  پایان نامه سطح سه حوزه استاد راهنمای -2

 در مراجعان طالق و گروه عادی.

  "سبک زندگی اسالمی ازنگاه مقام معظم رهبری" پایان نامه سطح سه حوزه  ا عنواناستاد مشاور-5

رساله  : این"پیشگیری از افسردگینقش باورهای دینی در " ا عنوان استاد مشاور پایان نامه سطح سه-4

 دفاع شده است.

  "با نگاه اسالمی نقش هدفمندی در انگیزه طالب "پایان نامه سطح سه حوزه  ا عنوان استاد مشاور-3

مقایسه خطاهای شناختی از منظر اسالم و  "حوزه  ا عنوانچهار پایان نامه سطح  استاد مشاور -7

 " روانشناسی

بررسی خطاهای شناختی از منظر اسالم در  "پایان نامه سطح سه حوزه  ا عنوانراهنمای استاد  -9

 " پیشگیری از افسردگی

 با نگاههای زوجین تنش در راه های افزایش صبر "حوزه  ا عنوانسه پایان نامه سطح  استاد مشاور -8

 "  اسالمی و ارایه مدل مفهومی

  بررسی كامل گرایی از منظر اسالماستاد راهنمای پایان نامه سطح سه حوزه  ا عنوان  -7

 بررسی بهزیستی معنوی در مراجعان اضطرابی حوزه  ا عنوانسه پایان نامه سطح استاد راهنمای  -11

خداپنداره در مراجعان  بررسی اثربخشی اصالح........................................ارشد روانشناسی مثالت گرا: -11

 مراكز مشاوره قم

در مراجعان مراكز  تقویت عقل.......................................................................................................: . -12

 مشاوره قم

حول روانی معنوی بر اساس پیش بینی سطح ت.........: ................................................................... -15

 ادراک شده و باورهای غیر منطقی فرزندان فرزندپروری سبک
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 مقایسه راهبردهای شناختی تغییر رفتار در روانشناسی و اسالمحوزه:  4استاد مشاور پایان نامه سطح  -14

 

 تدریسسوابق  

علیه السیم، موسسه آموزش در دانشکده هدی، موسسه آموزش عالی امام رضا 

عالی اخیق و تر یت، دانشگاه قران و حدیث و مرکز تخصصی مشاوره اسیمی 

 در موضوعات: حوزه علمیه قم

 آسیب شناسی روانی 

 درمانی و مشاورههای رواننظریه 

 مصاحاله تشخیصی 

 اصول و فنون مشاوره 

 های شخصیت و  الینیآشنایی  ا آزمون 

 یگرکارورزی رواندرمان 

 گروه درمانی 

 روانشناسی مثالت و حدیث 

   هاكارگاهتدریس  

 سالک زندگی  ا رویکرد اسیمی -1

  ا رویکرد اسیمی اختیالت روانی رفتاری–درمان شناختی  -2

 درمان وسواس -5

 های شخصیتهای روانی و تستآزمون -4
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 طرحواره درمانی -3

 مصاحاله تشخیصی -7

  ا نگاه اسیمی مهارتهای مشاوره و راهنمایی -9

 مذهالی -چند عدی معنویدرمان  -8

 درمان مالتنی  ر پذیرش و تعهد )اکت(  ا رویکرد اسیمی -7

 های گذرانده شدهكارگاه

  ا رویکرد اسیمی سالک زندگی -1

 آزمون های تشخیصی و شخصیت -2

 و  الینی تشخیصیمصاحاله  -5

 رفتاری -درمان شناختی -4

   ازدواجمشاوره پیش از  -3

 زوج درمانی -7

 کس تراپیس -9

 فراشناخت درمانی -8

 شناخت مواد مخدر دوره -7

 درمان اعتیاد-11

 تنیهای روان ا تأکید  ر  یماری (ACT)رفتاری موج سوم درمان شناختییکروزه سمینار سراسری -11

  مذهالی -درمان چند عدی معنوی-12

 عضویت در مجام  و انجمن های علمی
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 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسیمی ایران -1

 پزشکی جمهوری اسیمی ایرانسازمان نظام  -2

 انجمن روانشناسی اسیمی -5

 انجمن روانشناسی ایران -4

 

 داور مجالت معتبر

 اسیم و روانشناسی علمی پژوهشی مجله

 علمی پژوهشی تر یت اسیمی مجله

 علمی پژوهشی اخیق وحیانی مجله

 هاتسها و نشهمایش، هاسخنرانی در كنگره

 83درسال  "ازدیدگاه پیامالراعظم صلی اهلل علیه وآلهسیمت "کنگره سراسری سخنرانی در  -1

  74در سال  "های معنوی مذهالیدرمان"سخنرانی در اجیس ستاد مشترک سپاه  ا عنوان   -2

در جامعه الزهرا سیم اهلل علیها  "وسواس از منظر فقه و روانشناسیدرمان "سخنرانی در نشت -5 

 79سال 

در  "روانشناسی در زندگی انسان) ا عاد روانی، اجتماعی و معنوی(کار رد "ت سسخنرانی در نش-4

 .77دانشکده الهیات ومعارف اسیمی هدی سال 

 و من اهلل التوفیق


