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 یشزسوابق آمو 
 25/17و معدل کل  04/17با معدل  علوم انسانیپلم يد 

 83-87 دولتی زنجاندانشگاه از  87/17با مدل  عمومی یروانشناس یکارشناس 

 87-89 تهران از دانشگاه  82/18با معدل  عمومی یارشد روانشناس یکارشناس 

 1394 تهران یدانشگاه عالمه طباطبائاز  یعموم یروانشناس يدکتر 

 فردوسی در دانشگاه  3دکتري  و رتبه  یدانشگاه عالمه طباطبائ يورود مصاحبه در 1 رتبه

 8و رتبه کل  در دانشگاه تربیت مدرس7رتبه دکتري  دانشگاه اصفهان،در 4مشهد، رتبه دکتري 

 1391در دانشگاه عالمه طباطبايی تهران در سال دکتري قبولی دوره اول رتبه 

 89/18دل عبا م عالمه طباطبايی تهراندر دانشگاه  دکتري دوره در اول رتبه 

 با درجه عالی  دکترييان نامه پا از دفاعو   نمره ي اول آزمون جامع 

 1393باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد درسال  )نفردوم( عضو برتر 

  1394عضو برتر)نفرسوم( باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد درسال 

 80/19و نمره  یارشد با درجه عال یان نامه کارشناسيپا از دفاع 

 در آزمون 47ی با نمره قبول، تهراندانشگاه  يدکتر یسیدر آزمون زبان انگل73با نمره  یقبول

 Tolimoدر ازمون  447و کسب نمره  MCHEزبان انگلیسی 

 عضويت در باشگاه پژوهشگران و استعداد درخشان مشهد 

 عضويت در انجمن روانشناسی ايران 

 سالمت کار ايران،ت علمی پژوهشی) پرستاري ايران، اصول بهداشت روانی، طب کارجالداور م، 

The international journal of occupational and environmental medicine 

 



  داور مجلهISI (Iranian journal of public health) 

 

 سوابق اجرايی 

 92-93تهران  یدانشگاه عالمه طباطبائ ترم اول درواحد(  3) یعموم یس درس روان شناسيتدر 

   92-93ترم دوم دانشگاه عالمه طباطبائی تهران واحد( در  6) تدريس درس روان شناسی عمومی 

  (  در ترم دوم دانشگاه عالمه طباطبائی تهران  6تدريس درس روان شناسی کار )92-93واحد 

  (  در ترم اول دانشگاه عالمه طباطبائی تهران  3تدريس درس روان شناسی عمومی )94-93واحد 

  (  در ترم اول  6تدريس درس روان شناسی کار )93-94دانشگاه عالمه طباطبائی تهران واحد 

  (  در ترم اول دانشگاه عالمه طباطبائی تهران  3تدريس درس روان شناسی صنعتی سازمانی )93-94واحد 

  1394تدريس درس علم النفس در مقطع ارشد  در دانشگاه آزاد 

 ( مهر4تدريس درس علم النفس در مقطع ارشد  در دانشگاه آزاد )1394واحد 

  1394واحد( مهر10درس روانشناسی رشد در مقطع ارشد  در دانشگاه آزاد )تدريس 

 (مهر3تدريس درس روانشناسی عمومی در مقطع ارشد  در دانشگاه آزاد نیشابور )1394واحد 

 ( بهمن2تدريس درس علم النفس در مقطع ارشد  در دانشگاه آزاد )1394واحد 

 1394واحد( بهمن2انشگاه آزاد )تدريس درس روانشناسی اعتیاد در مقطع ارشد  در د 

 ( بهمن 3تدريس درس روانشناسی عمومی در مقطع ارشد  در دانشگاه آزاد )1394واحد 

 ( بهمن 8تدريس درس روانشناسی تجربی در مقطع ارشد  در دانشگاه آزاد )1394واحد 

 یسوابق پژوهش
درجه  تیوضع 

 یعلم

 نام مقاله نام مجله

 isi Procedia social and چاپ شده

behavior sciences 

1. Mediation effect of narcissism on the 

relationship between empathy and the 

quality of interpersonal relationships 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

OCCUPATIONAL 

2. Supervisor Support as Predictor of 

Reporting of Physical Symptoms and 

Psychological Distress among Employees’ 

 



HYGIENE Isfahan Steel Company 

 isi Procedia social and چاپ شده

behavior sciences 

3. Mediation effect of narcissism on the 

relationship between emotional 

intelligence and the quality of 

interpersonal relationships 

و  یعلم چاپ شده

 یپژوهش

عفو و بازبینی نقش ان در رفتارهاي مراقبت  4. فصلنامه اخالق پزشکی

 گرايانه پرستاران و سالمت بدنی و روانی

 

و  یعلم چاپ شده

 یپژوهش

مجله علمی پژوهشی 

دانشکده پرستاري و مامايی 

 مشهد

بررسی نقش ابعاد انطباقی و غیرانطباقی  .5

شوخی و بهزيستی روانشناختی در فرسودگی 

 شغلی پرستاران

و  یعلم چاپ شده

 یپژوهش

سبک رهبري تبادلی و هوشیاري ايمنی به  .6 بهداشت و ايمنی کار

عنوان پیش بین هاي اسیب شغلی در کارکنان 

 شرکت ذوب اهن اصفهان

و  یعلم چاپ شده

 یپژوهش

نشريه علمی پژوهشی افق 

 دانش )گناباد(

بررسی رابطه عفو با همدلی در دانشجويان  .7

 پزشکی و پرستاري

و  یعلم چاپ

 یپژوهش

بررسی رابطه ناگويی خلقی و متغیر هاي  .8 مجله پزشکی هرمزگان

 دموگرافیک با فرسودگی شغلی در پرستاران

و  یعلم چاپ شده

 یپژوهش

Health Education & 

Health Promotion 

9. Fatalism, safety attitudes and safety 

training:  issues for health promotion 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی
مجله علمی پژوهشی اخالق 

 و تاريخ پزشکی 

همدلی و بازبینی نقش ان در بهبود روابط  .10

 بیمار -پزشک 

و  یعلم چاپ شده

 یپژوهش

The journal of 

community health 

Research 

11.Safety Climate as Predictor of Fatalism 

and Perceived Helplessness among 

Workers: Implication for Health 

Promotion 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی
فصلنامه روانشناسی 

 کاربردي

نقش واسطه اي خودشیفتگی در رابطه بین  .12

 همدلی و کیفیت روابط بین شخصی

علمی و  چاپ شده 

 پژوهشی

مديريت و رهبري آموزشی 

 )گرمسار(

اثر بخشی الگوي تدريس مبتنی بر پرورش . 13

آموزان خالقیت رياضی بر عملکرد رياضی دانش

 دختر

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

مجله علوم پزشکی 

 کرمانشاه

. نقش هوشیاري ايمنی و خودکارآمدي شغلی 14

و روانشناختی  در پیش بینی اختالالت جسمی

 کارکنان بخش صنعت

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی
فصلنامه علمی پژوهش 

 روانشناسی  و دين

 تقابل فرايند هاي خودشناسی با استانه گذري. 15



علمی و  پذيرش

 پژوهشی
مجله علمی پژوهشی طب  و 

 تزکیه

رابطه خودشیفگی با همدلی و بهزيستی . 16

 معنوي

و  یعلم چاپ شده

 یپژوهش

بررسی قدرت پیش بینی کنندگی دلبستگی  .17 کار یمنيبهداشت و ا

شغلی توسط حمايت ادراک شده از سرپرست و 

 همکار براي ايمنی

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

Journal of Medical 

Ethics and History of 

Medicine 

18. Attachment style as predictor of 

empathy in nursing students 

و  یعلم شدهچاپ 

 یپژوهش

حمايت اجتماعی ادراک شده از سازمان، .19 قات بهداشتیتو تحقیانست

به عنوان پیش بین هاي  سرپرست و همکاران

 پیامدهاي سالمت در کارکنان

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی
مجله علمی پژوهشی 

تحقیقات علوم پزشکی 

 زاهدان

فراوانی ابعاد فرسودگی شغلی در پرستاران . 20

 مرد زن و

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

Journal of Research & 

Health 

21. Predictive power of incidents 

reporting rate and its dimensions  by 

fatalism among workers’ Isfahan Steel 

Company 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

 هاي مشاورهفصلنامه پژوهش

 ايران مشاورهانجمن 

هوش هیجانی و کیفیت روابط بین رابطه بین . 22

 شخصی: بررسی نقش واسطه اي خودشیفتگی

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

مجله پژشکی  

 هرمزگان

انطباقی و  رابطه بین سبک هايبررسی . 23

بهزيستی روانشناختی در  باغیرانطباقی شوخی 

 پرستاران

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

Journal Of 

Occupational Health &  
Epidemiology 

24.Mediating role of supervisor support 

on the relationship between work stress 

with physical and psychological symptoms 

و  یعلم چاپ شده

 یپژوهش

و  ینقش عفو در سالمت روان یبررس .25 قات نظام سالمتیتحق

 انيدانشجو یروانشناخت یستيبهز

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی
رابطه سبک هاي دلبستگی با همدلی در . 26 ايران پرستاري نشريه

 پرستاريدانشجويان 

و  یعلم چاپ شده

 یپژوهش

اثربخشی آموزش مهارت هاي ارتباطی بر . 27 یاصول بهداشت روان

در آستانه  تحول بلوغ عاطفی دانشجويان دختر 

 ازدواج

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

Health Scope 28.The role of the supervisors’ 

commitment on workers health and safety 

and decreased psychological distress 
علمی و  چاپ شده

 پژوهشی
مجله علمی پژوهشی 

 زاهدان

تاثیر اموزش مهارتهاي زندگی بر سالمت روان . 29

 افراد



علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

OCCUPATIONAL 

HYGIENE 

 

 30. Creating Safer Workplaces: 

Predictive Power of Incidents Reporting 

Rate and Its Dimensions by Safety 

Climate 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

Journal of Research & 

Health 

31. Predictive power of occupational 

stress and its dimensions by safety climate 

inworkplace: Implications for well-being 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

.شوخی و بازبینی نقش آن در بهبود روابط 32 اخالق پزشکی

 بیمار-پرستار

علمی و  چاپ شده 

 پژوهشی

Jundishapur Journal of 

Health Sciences 

33.Predictive power of occupational stress 

and its dimensions by employees’ attitude 

toward safety issues 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

International Journal 

of pediatrics 34. Psychological Well-being and 

Parenting Styles as Predictors of Mental 

Health among Students: Implication for 

Health Promotion 
 

علمی و  شدهچاپ 

 پژوهشی

International Journal 

of pediatrics 

35.   Comparison of Parenting- Related Stress and 

Depression Symptoms in Mothers of Children with 

and without Autism Spectrum Disorders (ASD) 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

 سبک و مذهبی گیري جهت کننده بینی پیش نقش. 36 سالمت جامعه

 آموزان دانش روان سالمت در فرزندپروري هاي

 1392 سال در بوکان شهرستان متوسطه
علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

International Journal 

of health policy and 

management 

37. Preventing injuries in workers: the 

role of management practices in 

decreasing injuries reporting 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

International Journal 

of pediatrics 

38.   Perfectionism and Stressful Life Events 

as Vulnerabilities to Depression Symptoms 

in Students 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

International Journal 

of pediatrics 

39.   Effects of Emotional Eating on Eating 

Behaviors Disorder in Students: The Effects 

of Anxious Mood and Emotion Expression 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

Iranian Journal of 

Health Sciences 

40.   Predictive Power of Injuries Reporting 

Rate and its’ Dimensions by Perceived 

Organizational Support for Safety 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

Iran J Psychiatry 

Behav Sci 

41.   Promoting Individual Learning for 

Trainees with Perceived High Helplessness: 

Experiences of a Safety Training Program 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

International Journal 

of pediatrics 

42.    Body Image Disturbance and 

Perfectionism as Predictor’s Factors of 

Disordered Eating Behavior among Female 

Students 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

کنندگی ادراک گرانباری بينیبررسی قدرت پيش. 43 علمی پژوهشی طب کار

سازمانی نقش توسط خودکارآمدی شغلی و حمايت 

 .ادراک شده از ايمنی



علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

بينی های روزانه در پيشگرايی و استرسنقش کمال. 44 سالمت جامعه

عالئم افسردگی در دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبائی 

 1392-1393در سال 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

International Journal 

of pediatrics 45.    The Role of Emotion Regulation 

Difficulties as a Mediator of the 

Relationship between Body Image 

Disturbance and Disordered Eating 

Behavior 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی
: 

فصلنامه پژوهش در 

 یادگیري آموزشگاهی، 
 

رسی تأثیر تکنیکهاي مختلف پرورش خالقیت بر. 46

انگیزشی و شناختی در درس ریاضی ریاضی بر باور 

 دانشآموزان دختر
علمی و  اپ شدهچ

  پژوهشی

Iranian Journal of 

Health Sciences 
 

47.    Predictive Power of Injuries 

Reporting Rate and its’ Dimensions by 

Perceived Organizational Support for 

Safety 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

فصلنامه مشاوره و روان درمانی 

 خانواده

 صميميت افزايش بر درمانی روايت اثربخشی. 48

 درمان برای تلويحاتی :آن ابعاد و زوجين

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشی آموزش 

 بهداشت و ارتقای سالمت

 بينى پيش در آن ابعاد و گرايى کمال نقش. 49

 انشجويان د بين آشفته ن خورد رفتارهاى

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

مجله روانشناسی و روانپزشکی 

 شناخت

نقش اضطراب و ناگويی خلقی در پيش بينی . 50

رفتارهای خوردن آشفته در ميان دانشجويان: تلويحاتی 

 برای ارتقاء سالمت

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از 

 مصدومیت ها

. نقش سرپرست و همکار در اثربخشی دوره های 51

اموزش ايمنی و تغيير نگرش کارکنان نسبت به مسائل 

 ايمنی  

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

 رفتارهای پيش بينی در خلقی ناگويی و افسردگی نقش عالئم. 52 مجله سالمت جامعه

 دختر دانشجويان در آشفته خوردن

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

 

Patient Safety& Quality 

Improvement 

53. Mediation Effect of Anxiety on the 

Relationship between Perfectionism and 

Disordered Eating Among Girls: Implication 

for Health Promotion 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

Practice in Clinical 

Psychology (PCP) 

54.Work Stress, Sleepiness and Predicting 

Work Situation Awareness among Workers 

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

 خوردن رفتارِ با منفی هیجانی هاي مؤلفه ارتباط بررسی .55 سالمت و دین در پژوهش مجله ی

 دینی نگاه با هیجانی تنظیم اهمیت :دانشجویان در آشفته

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

و پژوهش در روانشناسی  دانش

 کاربردی

 نقش :شغلي هاي برآسیب سرپرست تبادلي رهبري سبک تأثیر. 56

 با مرتبط رویدادهاي و نقش گرانباري ایمني، هوشیاري میانجي

 ایمني

علمی و  چاپ شده  دانش و تندرستیمجله 
 رفتارهاي شبیني پي در آن ابعاد و هیجان تنظیم نقش مشكالت. 57

 سالمت ارتقاء براي تلویحاتي :دانشجویان میان در آشفته خوردن



 پژوهشی

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

دانش وپژوهش در روانشنلسی 

 کاربردی

 :شغلي هاي برآسیب سرپرست تبادلي رهبري سبک تأثیر. 58

 رویدادهاي و نقش ایمني، گرانباري هوشیاري میانجي نقش

 ایمني با مرتبط

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

 

 ناگویی رابطه در هیجان تنظیم مشکالت ای واسطه نقش. 59

 دانشگاه دانشجویان بین در آشفته خوردن رفتارهای با ُخلقی

 طباطبایی عالمه

علمی و  چاپ شده

 پژوهشی

مجله روانشناسی و روانپزشکی 

 شناخت
 ساختار در هیجانی هوش و همدلی نقص .60

 سایکوپاتی بالینی غیر  شخصیتی

 

 

 ش هايهما 

 يش سراسريهما 

 با عنوان: "و ناباروري بهداشت باروري  اولین همایش ملی "در   مقاله ارائه شده .1

 رابطه بین اضطراب بارداري با مشکالت جنسی در زنان بارداربررسی           

 با عنوان: " نابارورياولین همایش ملی بهداشت باروري  و  "  درارائه مقاله  .2

 رابطه سبک هاي دلبستگی و راهبردهاي کنارامدن با رضایت زناشویی در زنان نابارور 

 با عنوان: " اولین همایش ملی بهداشت باروري  و ناباروري "ارائه مقاله در  .3

 زناننقش واسطه اي راهبردهاي کنارامدن در رابطه بین اضطراب بارداري با مشکالت جنسی در بررسی     

 ین المللیب يش هایهما 

-5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG" در شده رفتهیپذ مقاله خالصه .1

  با عنوان:" 2014

Investigation of relationship between humor styles with team cohesion among athletes 

 

  با عنوان: " 2nd WORLD CONFERENCE on PSYCHOLOGY and SOCIOLOGY  " در شده رفتهيپذ مقاله خالصه .2

Occupational stressors among nurses: Review of coping mechanisms with stress 

 شرکت در همایش ها:

 اولين کنگره ملی روانشناسان و مشاوران ايران

 (5بازاموزی  کنگره بين المللی مامايی و بهداشت باروری ايران) با امتياز

 ارائه سخنرانی در کنگره بين المللی مامايی و بهداشت باروری ايران



 :و تخصصی دوره هاي آموزشی گواهی
تحت مجوز سازمان ساعت  90دوره جامع چند تخصصی) تربيت زوج درمانگر و اختالالت جنسی( به مدت گواهی 

 نظام روانشناسی(

 (ISTDPفشرده کوتاه مدت) پويشی دوره روانکاوی گواهی

 single subjectدوره  گواهی

 :فعالیت هاي فرهنگیگواهی 
 معرفت شناسی اسالمی و فلسفه علم با موضوع شرکت در کارگاه آموزشی ضيافت انديشه

 اسالمی  تاريخ و تمدن با موضوع شرکت در کارگاه آموزشی ضيافت انديشه

 استادان دانشگاه نيشابورشرکت در کارگاه آموزشی ضيافت انديشه 

 

 


