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تاریخ تولد1362/06/21 :

 سوابق تحصیلی:
 دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه بابل ،سال .1394
موضوع پایان نامه دکتری :مدل یابی روابط ساختاری بین باورهای معرفت شناختی با میانجی گری راهبردهای
یادگیری زبان و سیستم.
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدساری ،سال .1389
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد :بررسی رابطه هوش هیجانی و خالقیت با سبک های دلبستگی دانش آموزان.

 مقاالت علمی_پژوهشی:
 نقش میانجی گری اضطراب یادگیری زبان انگلیسی در رابطه بین سیستم خودهای انگیزشی زبان و
عملکرد زبان ،مجله راهبردهای آموزش درعلوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل.
 مدل یابی روابط ساختاری بین باورهای معرفت شناختی با میانجی گری راهبردهای یادگیری بر
اضطراب زبان انگلیسی دانش آموزان ،مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه
اهلل.
 تاثیر ادراک از خود بر آسیب پذیری روانی با میانجی گری تحمل پریشانی هیجانی در افراد مبتال به
اختالل افسردگی ،نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان.
 مدل یابی سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجان با آسیب پذیری روانی در افراد وابسته به
مواد درحال بهبودی ،فصلنامه اعتیاد پژوهی.

 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی در مقایسه با تنظیم هیجان بر سازگاری دانش آموزان نوجوان دچار
اختالل کاستی توجه /فزون کنشی ،فصلنامه روانشناسی کاربردی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 اثربخشی روش تمرین کلمه با استفاده از نرم افزار «ناتک» بر بهبود دقت و سرعت خواندن کودکان
نارساخوان .فصلنامه کودکان استثنایی ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
 نقش واسطه ای سیستم خودهای انگیزشی زبان در رابطه باورهای معرفت شناختی با راهبردهای
یادگیری زبان ،مجله پژوهش های نوین در مطالعات زبان انگلیسی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی.

 مقاله ارائه شده در همایش بین المللی:
 Habibollah, Naderi, Zare, M.(2014). Gender differences in mental health among
student. Istanul 9th. International Academic conference, April 1.

 طرح های پژوهشی انجام شده و محل اجرای آن:
 مدل یابی روابط ساختاری بین مهارت های ارتباطی با میانجی گری هویت فرهنگی و پردازش
هیجانی با سازگاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه جامع علمی_ کاربردی سال  1395تا .1396
کارفرما :دانشگاه علمی کاربردی.
مجری طرح :محبوبه زارع مرزونی.
سال.95-96

 ترجمه و تالیف:
 ترجمه کتاب  ،The pastانتشارات اکسیر قلم ،سال .1394
 تالیف کتاب مقدمه ای بر روانشناختی کودکان دبستانی ،انتشارات اکسیر قلم ،سال .1395
 تالیف کتاب رویکرد نوین در روانشناسی رشد ،انتشارات اکسیر قلم ،سال .1395

 مهارت های تخصصی:
 روان درمانگر کودک و نوجوان.
 برگذاری کارگاه های حوزه روانشناسی.
 تاییدیه و گواهی های علمی_ پژوهشی و اجرایی.
 گواهی مهارت در زبان انگلیسی .MSRT
 داور مقاالت پنجمین همایش روانشناسی مدرسه.
 عضو مرکز پژوهشی علوم روانشناختی فارابی.
 عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره.

 عضو انجمن روانشناسی ایران.
 عضو مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی و خوابگاه دختران بابل ،سال  1391تاکنون.
 گواهی حضور به عنوان مشاور در مراکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره کلینیک باورنو /ذهن برتر /انگاره
بابل از سال  1390تا کنون.

 سوابق آموزشی:
 تعلیم و تربیت حدود  3000دانشجو در مقاطع مختلف از سال  1390تا کنون در دانشگاه های استان مازندران
و استان گلستان.
 مشاور مدارس.

