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سوابق اجرايی :
مدير گروه روان شناسي عمومي در سال  92الي 93

زمینه تحقیقاتی:





بازيهای رايانه ای
روانشناسي مثبت نگر( تاب آوری،راهبردهای رويارويي،خالقيت)
ذهن آگاهي
آموزش مقاله نويسي علمي.

كارگاههاي آموزشی:
 شرکت در کا رگاه روان سنجي و شناخت آزمونهای رواني دکتر غالمعلي افروز در دانشگاه تهران سال 86






شرکت در کارگاه مشاوره و نظريه های آن دکترشکوه نوابي نژاد در دانشگاه تهران سال 86
شرکت در کارگاه فنون مشاوره دکتر سيمين حسينيان در دانشگاه تهران سال86
شرکت در همايش راهبران ازدواج استان هرمزگان با حضور دکتر سيمين سيف سال 87
شرکت درکنگره ملي اعتياد به عنوان ارايه دهند ه مقاله بهمن 89در بندرعباس
شرکت در  3دوره همايش ملي روانشناسي مثبت نگر سال 94و 95و 96بندرعباس

 شرکت در دوره دانش افزايي سازمان نظام روانشناسي با عنوان عوامل پيشرفت تحصيلي در کودکان و نوجوانان
دکتر ناصر کاظمي سال 91
 شرکت در دوره دانش افزايي سازمان نظام روانشناسي با عنوان آموزش آزمون هوش وکسلر دکتر حمزه گنجي
سال 91
 شرکت در دوره دانش افزايي سازمان نظام روانشناسي با عنوان درمان افسردگي دکتر غالمعلي افروز سال 91
 شرکت در بيش از  100ساعت کارگاههای توانمند سازی اعضای هيات علمي دانشگاه آزاد واحد بندرعباس از سال
 88تا کنون با عنواين مختلف :مقاله نويسي به زبان انگليسي ،اصول جمله نويسي و نگارش به زبان انگليسي،
اخالق حرفه ای  ،برنامه ريزی و الگوهای تدوين طرح درس  ،کارگاه آموزشي مديران گروه ......
 شرکت درکارگاه فرآيندسازی در روان درماني دکترمجيد يوسفي لويه سال 91
 شرکت درکارگاه بازنگری در فرآيندسازی در روان درماني دکترمجيد يوسفي لويه سال 95

كتاب
 اين بغض را تمام کن ( شعر) .نوشين تقي نژاد .ناشر :نگار نور.سال 96
طرح پژوهشی:
 بررسي رابطه بين توسعه اجتماعي -فرهنگي و امنيت اجتماعي در شهر بندرعباس در سال  (96با حمايت نيروی
انتظامي استان هرمزگان)
مقاالت و كنفرانس ها









تاثير بازيهای رايانه ای پرخاشگرانه برخودپنداره نوجوانان دختر و پسر راهنمايي بندرعباس سال95ر مجله علمي پژوهشي
علوم پزشکي هرمزگان
مقايسه ويژگيهای روان شناختي و رضايت زناشوئي در مادران کودکان عقب مانده ذهني و معلول جسمي در شهر بندرعباس
سال95در مجله علمي و پژوهشي علوم پزشکي هرمزگان
راهکارهای تقويت مثبت انديشي ارايه شده در سومين دوره همايش ملي يافته های مثبت نگر فروردين  96بندرعباس
بررسي اثربخشي تاتردرماني بررشد استدالل اخالقي نوجوانان پسر شهرستان بندرعباسارايه شده در سومين دوره همايش
ملي يافته های مثبت نگر فروردين  96بندرعباس
رابطه بين سبکهای دلبستگي با رضايت زناشوييارايه شده در سومين دوره همايش ملي يافته های مثبت نگر فروردين 96
بندرعباس
ارتباط بخشش و رضايت زناشويي در زوج های شهر بندرعباس ارايه شده در سومين دوره همايش ملي يافته های مثبت
نگر فروردين  96بندرعباس
بررسي اثر بخشي بازی درماني با رويکردشناختي-رفتاری برکاهش پرخاشگری کودکان پيش دبستاني مبتال به اختالل
نافرماني مقابله ای ارايه شده در سومين دوره همايش ملي يافته های مثبت نگر فروردين  96بندرعباس
مقايسه تمرکز در فاز لوتيال با دوره های ديگر دانش آموزان  14تا  18سال مبتال به اختالل مالل پيش از قاعدگي ارايه
شده در سومين دوره همايش ملي يافته های مثبت نگر فروردين  96بندرعباس

 مقايسه تمرکز در فاز لوتيال با دوره های ديگر دانش آموزان  14تا  18سال مبتال به اختالل مالل پيش از قاعدگي ارايه
شده در سومين دوره همايش ملي يافته های مثبت نگر فروردين  96بندرعباس
 مقايسه سبك دلبستگي و شيوه های فرزندپروری در افراد معتادو غير معتادشهر بندرعباس ارايه شده درکنگره ملي پيشگيری
اوليه از اعتياد با محوريت نقش خانواده بهمن89
 بررسي رابطه ساده و چندگانه راهبرهای های رويارويي و تاب آوری با رفتارهای پرخاشگرانهدر کودکان شهر بندرعباس
سال  93اراِيه شده در همايش ملي يافته های مثبت نگر
 رابطه سبك های رويا رويي و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه د رکودکان در مجله علمي پژوهشي رواننشاسي
اجتماعي اهواز سال 94
 Relationship between Risky Driving Behavior and Sensation – Seeking
andSex among Students of Islamic Azad University –Bandar Abbas, Iran, in
2012.Journal of Basic and AppliedScientific Research.3(3)293-301, 2013
 Resilience in Children: A Comparative Analysis between Children with and
without Parental Supervision Bandar Abbas,accepted for oral presentation in 18th
International Conference on Behavioral, Cognitive and Sensory Sciences to be
held in Copenhagen, Denmark
 during June, 27-28, 2016.
تجربیات شغلی و تدریس :
 عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد واحد بندرعباس از سال  88تا کنون و استاديار گروه روانشناسي دانشگاه آزاد
واحد بندرعباس از سال92تا کنون










تدريس دروس روان شناسي عمومي و روان شناسي تربيتي و روانپرستاری در مقطع کارشناسي و دروس انگيزش و هيجان
 ،روانشناسي رشد ،روانشناسي عمومي ،روانشناسي تجربي ،تاريخچه و مکاتب روانشناسي ،يادگيری و تفکر در مقطع
کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد بندرعباس از سال تحصيلي  88تا کنون
برگزاری کارگاه الگوهای رفتاری در درگردشگری در جهاددانشگاهي بندرعباس از سال  89تا 91
برگزاری کارگاه الگوهای رفتاری در درگردشگری وشناخت روحيات ملل در آموزشگاه مهدکهن پارسيان برای رهبران
تورهای گردشگری بندرعباس فروردين90
برگزاری کارگاه کارربرد اصول و مفاهيم مشاوره در ايجاد رابطه انساني مطلوب با دانشجويان ويژه معاونين دانشجويي
واحدهای دانشگاهي دانشگاه آزاد واحد بندرعباس در سا ل 91
برگزاری کارگاه مقاله نويسي برای دانشجويان روانشناسي دانشگاه آزاد در سال  94با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان
دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
برگزاری کارگاه تربيت جنسي برای کودکان  4تا  6ساله در خانه هنر برای کودکان بندرعباس با همکار ی سازمان
مديريت صنعتي استان هرمزگان در سال 94
برگزاری سخنراني با موضوع طرح شهاب آموزش پرورش ( شناسايي و هدايت استتعدادهای برتر ) برای والدين،آموزش و
پرورش بندرعباس در سال 94
آموزش پروپوزال و مقاله نويسي برای دانشجويان دانشگاه آزاد بندرعباس( دوازده دوره) سال  94و 95

 مشاوره در مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعي بهزيستي سال85
 مشاور و رواندرمانگر در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکي ( دانشکده پزشکي بندرعباس) سال  91تا 92
 مشاوره در مرکز نگهداری معلولين ذهني ريحانه بندرعباس سال 86





عضو هيت تحريريه مجله علمي تخصصي دانش انتظامي هرمزگان از سال 94
و مديريت گروه روانشناسي عمومي مقطع
عضو شورای پژوهشي دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي
کارشناسي ارشد واحد بندرعباس به مدت يك سال در سال 94
عضو کميته تخصصي داوری مقاالت همايش ملي يافته های روانشناسي مثبت نگر در سال 95و96و94
بازرس اصلي مرکز نگهداری معلولين ذهني بيت النبي بندرعباس از سال 91

