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 سًابق تحصيلي: .3

 کشًر داوشگاٌ محل تحصیل رشتٍ ي گرایش تحصیلی 
 تاریخ

 مؼذل
 خاتمٍ شريع

 59/91 62/2/9945 9941 ایشاى سوٌاى سٍاًطٌاسی تالیٌی كاسضٌاسی
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 آدرس تلفه محل تذریس تاریخ پایان تذریس شريع تذریس تاریخ ػىًان/ػىايیه درس وام محل تذریس ردیف

موسسه آموزش  1

 عالی اقبال الهوری

مباحث اساسی یک 

های آزمون -و دو

روانشناختی یک و 

 نگرش و تغییر -دو

فیسیولوشی  -آن

 اعصاب و غدد

تلَاس  -هطْذ 61994596633 تا اكٌَى 1336

 5سشافشاصاى 

دانشگاه محقق  2

 ادبیلی

 -عمومیروانشناسی 

 -اختالالت یادگیری

 -پویایی گروه

روش  -روانسنجی

 تحقیق

تلَاس  -اسدتیل 60199161666 9951 1331

داًطگاُ  -داًطگاُ

 هحقق اسدتیلی

موسسه آموزش  3

 عالی کاویان

های آزمون

روانشناختی یک و 

ار و روش آم -دو

روانشناسی  -تحقیق

 تجربی

كَثش تلَاس  -هطْذ 61994492959 تا اكٌَى 1335

99 

موسسه آموزش  4

 عالی آرمان رضوی

های آزمون

روانشناختی یک و 

ار و روش آم -دو

فیسیولوشی  -تحقیق

 اعصاب وغدد

هطْذ تلَاس ادیة  61992254966 9953 1335

 1جٌَتی 

 

 

 

 



 سًابق پژيَش يفىايری: -1

 پژيَشي -الف: مقالٍ َای علمي

رد

 یف
 نبم نشریه نبم مقبله

 اعتببر) نمبیه( نشریه

JCR 
WOS 

SCOPUS 
 پژوهشی( -) علمی

IF 
)در صورتیکه 

JCR   )ببشذ 

  اسبمی نویسنذگبن مقبله
)نویسنذه مسئول بب 

 مشخص شود( #عالمت 
 تبریخ چبپ

ًقص سالهت هؼٌَی ٍ دلثستگی تِ  9

تیٌی كیفیت صًذگی خذا دس پیص

 صًاى هطلقِ

 - #تیگیسضا ایل  ػلوی پژٍّطی سٍاًطٌاسی ٍ دیي

 -هجذلیال الْی 

 هشین سستوی

9954 

ًقص سثکْای فشًذپشٍسی،  5

كوالگشایی ٍ كیفیت دٍستی دس 

پیص تیٌی ٍلغ هصشف افشاد ٍاتستِ 

 تِ هَاد هخذس

 - #تیگیسضا ایل  ػلوی پژٍّطی اػتیادپژٍّی

 هشین سستوی

9951 

ًقص اتؼاد ضخصیتی ّگضاكَ، تیپ  9

ٍ ّیجاًات هثثت ٍ   Dضخصیتی 

صًذگی تیٌی كیفیت هٌفی دس پیص

 افشاد هثتال تِ سشطاى

هجلِ ػلوی پژٍّطی 

داًطگاُ ػلَم پضضکی 

 تشتت حیذسیِ

  - #تیگیسضا ایل  ػلوی پژٍّطی

 -ػثاس اتَالقاسوی

 هشین سستوی

9959 

ًقص اتؼاد ضخصیتی ّگضاكَ،  0

ای تٌظین ّیجاى ٍ ساّثشدّای هقاتلِ

تیٌی كیفیت صًذگی افشاد دس پیص

 هثتال تِ هیگشى

ژٍّطی هجلِ ػلوی پ

داًطگاُ ػلَم پضضکی 

 هاصًذساى

 - #تیگیسضا ایل  ػلوی پژٍّطی

 هشین سستوی

9959 

تشسسی اثشتخطی ًقاضی دسهاًی تش  1

كاسكشدّای اجشایی ٍ ّواٌّگی 

دیذاسی حشكتی داًص آهَصاى هثتال 

 تِ اختالل خَاًذى

 -هحوذ ًشیواًی  ػلوی پژٍّطی هطالؼات ًاتَاًی

 -ػثاس اتَالقاسوی

 #تیگیسضا ایل 

9953 

 9952 -هحوذ ًشیواًی  ػلوی پژٍّطی ّای یادگیشیًاتَاًیتشسسی اثشتخطی خَدتؼلیوی  2



كالهی تش كاسكشدّای اجشایی ٍ 

ّواٌّگی دیذاسی حشكتی داًص 

 آهَصاى هثتال تِ اختالل خَاًذى

 -ػثاس اتَالقاسوی

 #سضا ایل تیگی

ًقص ًگشش هزّثی، تْضستی  3

-پیصهؼٌَی ٍ حٌایت اجتواػی دس 

تیتی سضایت اص صًذگی هادساى 

 تَاى رٌّیكَدكاى كن

 -هحوذ ًشیواًی  ػلوی پژٍّطی هجلِ اسالم ٍ سالهت

 - #تیگیسضا ایل

 هشین سستوی

9959 

استثاط احساس پیَستگی ٍ ًاسسایی  4

ّیجاًی تا سضایت اص صًذگی دس 

آهَصاى دختش هثتال تِ داًص

ADHD 

 -#كیاهشثیآرس   ػلوی پژٍّطی سٍاًطٌاسی هذسسِ

 تیگیسضا ایل

9959 

پیص تیٌی هَلفِ ّای اختالل  5

ضخصیت هشصی تشاسسا اگَّای 

دلثستگی دس داًسجَیاى داًطگاُ 

 تثشیض

هجلِ پضضکی داًطگاُ 

ػلَم پضضکی ٍ خذهات  

 دسهاًی تثشیض

هجیذ هحوَدػلیلَ،   ػلوی پژٍّطی

، #اتشاّین اكثشی

سضا ایل تیگی، 

ػثذاهلل قاسوپَس، 

 صیٌة ػظیوی

9959 

ًقص حساسیت اضطشاتی ٍ تٌظین  96

ّیجام دس پیص تیٌی اضطشاب 

 اجتواػی داًطجَیاى

هجلِ داًص ٍ پضٍّص دس 

 سٍاًطٌاسی كاستشدی

ػلی هطْذی،   ػلوی پضٍّطی

، #ػثذاهلل قاسوپَس

اتشاّین اكثشیف 

سضا ایل تیگی، 

 ضٌْاص حسي صادُ

9955 

هقایسِ ٍیژگیْای ضخصیتی ٍ  99

دس افشاد هؼٌاد ٍ هکاًیضهْای دفاػی 

 غیشهؼتاد

 #حسیي قشی گیَی،  ػلوی پژٍّطی اػتیادپژٍّی

هشین سستوی، 

هقصَد ًادس، سضا 

 ایل تیگی

9945 

95 Predicting Obsessive Zahedan Journal of ISI  Abdollah 2013 
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 ػٌَاى هقالِ، ًام هَلفیي، ًام ّوایص

سطح ّوایص 

ای، هلی یا )هٌطقِ

 تیي الوللی(

 ًَع اسائِ سال

1 
بررسی ٍیژگیْای رٍاًسٌجی پرسشٌاهِ تٌین ّیجاًی گراس ٍ جاى در یک ًوًَِ 

اشت یي سویٌار بْدششو -عبداهلل قاسوپَر، رضا ایل بیگی، شٌْاز حسي زادُ -ایراًی

 رٍاى داًشجَیاى،

 پَستر 1931 هلی

2 
حسیي قوری، هرین رستوی،  -هقایسِ هکاًیسهْای دفاعی در افراد هعتاد ٍ غیرهعتاد

 چْارهیي کٌگرُ سراسری رفتارّای پرخطر -بیگیهقصَد ًادر، رضا ایل
 پَستر 1931 هلی

Compulsive Disorder on the 

Basis of Emotion Regulation 

and Anxiety Sensitivity 

Research in  Medical 

Sciences 

Ghasempour,1 

Ebrahim 

Akbari,* Zeinab 

Azimi,Reza 

Ilbeygi, Shahnaz 

Hassanzadeh3 

99 Prediction of School Anxiety 

Based on Emotion Regulation 

Strategies and Fear of Positive 

Evaluation in Female Students 

PRACTICE IN 

CLINICAL 

PSYCHOLOGY 

ISI  Abdollah 

Ghasempour #, 

Reza Ilbeigy 

Ghale Nei, 

Abutaleb 

Tavakoli , 

Maryam Rostami 

2014 

تشسسی اثشتخطی طشحَاسُ دسهاًی  90

تش طشحَاسُ ّای ًاساصگاس ائلیِ 

 افشاد هثتال تِ پشخَسی سٍاًی

ػلوی  ًسین تٌذسستی

 تخصصی

، #سضا یال تیگی 

هشین سستوی، ػظین 

 اهیذٍاس

9950 

ًقص سثک هقاتِ ای ٍ تٌظین ّیجاى  91

 دس پیص تیٌی سضایت اص صًذگی

سٍاًطٌاسی ػلَم تشتیتی ٍ 

 اجتواػی

ػلوی 

 تخصصی

، لیال #سضا ایل تیگی 

الْی هجذ، ػثذهلل 

 قاسوپَس

9953 

هقایسِ تٌظین ّیجاى دس داًطجَیاى  92

 سیگاسی ٍ غیشسیگاسی

ػلوی  سٍاًطٌاسی ٍ سالهت

 تخصصی

،  #ػثذهلل قاسوپَس 

سضا ایل تیگی، 

 صادُضٌْاص حسي

9956 



3 
غسالِ آذر،  -اربتاط عولکرد خاًَادُ ٍ تٌظین ّیجاى با پیشرفت تحصیلی داًشجَیاى

دٍهیي کٌفراًس هلی رٍاًشٌاسی علَم تربیتی ٍ اجتواعی -بیگیسعید رجبی، رضا ایل  
 پَستر 1931 هلی

4 

علیرضا  -بررسی ارتباط اضطراب اجتواعی با ادراک تصَیر بدى در زًاى چاق

  -ابَالقاسوی، اٍشا برّوٌد، عادل زاّد بابالى، رضا یال بیگیکشکَل فیلبٌدی، عباس 

 اٍلیي ّوایش پژٍّش ٍ درهاى در رٍاًشٌاسی بالیٌی

 پَستر 1931 هلی

5 

علیرضا کشکَل فیلبٌدی،  -تاثیر برًاهِ ّای کاّش ٍزى بر تصَیر بدى در زًاى چاق

اٍلیي ّوایش   -بیگیعباس ابَالقاسوی، اٍشا برّوٌد، عادل زاّد بابالى، رضا یال 

 پژٍّش ٍ درهاى در رٍاًشٌاسی بالیٌی

 پَستر 1931 هلی

6 

علیرضا کشکَل  -تاثیر برًاهِ ّای کاّش ٍزى بر اضطراب اجتواعی در زًاى چاق

اٍلیي   -فیلبٌدی، عباس ابَالقاسوی، اٍشا برّوٌد، عادل زاّد بابالى، رضا یال بیگی

بالیٌیّوایش پژٍّش ٍ درهاى در رٍاًشٌاسی   

 پَستر 1931 هلی

 

 ( عىًان پایان وامٍ ي  رسالٍ:ج

 ػىًان پایان وامٍ ي  رسالٍ مقطغ تحصیلی

ّای ضخصیتی خَدضیفتِ ٍ طشحَاسُ ّای ًاساصگاس اٍلیِ دس افشاد هثتال تِ اختالل افسشدگی اساسی، اضطشاب هقایسِ ٍیژگی كاسضٌاسی اسضذ

 فشاگیش ٍ تٌْجاس

دسهاًی ٍ آهَصش خَدتؼلیوی كالهی تش كاسكشدّای اجشایی ٍ ّواٌّگی دیذاسی حشكتی اثشتخطی ًَسٍفیذتک، ًقاضیهقایسِ  دكتشی تحصصی

 داًص آهَصاى هثتال تِ اختالل خَاًذى

 سًابق اجرایي: .5

 تاریخ اتمام تاریخ شريع سازمان محل اشتغال ػىًان پست

 9953 9956 ّاهَسسِ خیشیِ آتطاس ػاطفِ سٍاًطٌاس ٍ هطاٍس

 

 کارگاٌ َای داوش افسایي ي تًاومىذ سازی اعضای َيات علمي .6
 

 

 

 ػىًان فؼالیت ردیف
 تاریخ

 اوجام

 ساػات

 اوجام
 مرجغ برگسار کىىذٌ
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