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* سًابق تحصیلی:
 دوتری تخصصی رٍاًؽٌبظی
مًضًع پبیبن وبمٍ دکتری:
* هذلیبثی رٍاثط ثیي طرح ٍارُ ّبی ًبظبزگبر اٍلیِ ،خَدوٌترلی ٍ خَدوبرآهذی ثب هیبًجی گری رفتبرّبی ارتمب دٌّذُ ظالهت ثب ظالهت
رٍاًی داًػ آهَزاى
 وبرؼٌبظی ارؼذ رؼتِ رٍاًؽٌبظی
مًضًع پبیبن وبمٍ کبرضىبسی ارضذ:
* همبیعِ ثیي ًبگَیی خلمی  ،ظبزگبری ٍ ویفیت زًذگی داًػ آهَزاى دثیرظتبًی تیسَّغ ٍ ػبدی
 مقبالت چبپ ضذٌ در مجالت علمی ي پژيَطی داخلی:* -1هجیذی یبیچیً ،فیعِ؛ حعي زادُ ،رهضبى؛ فراهرزی ،هحجَثِ؛ ّوبیًَی ،ػلی رضب؛( .)1331هذلیبثی راثطِ طرح ٍارُ ّبی ًبظبزگبر اٍلیِ
ثب هیبًجی گری رفتبرّبی ارتمب دٌّذُ ظالهت ثب ظالهت رٍاًی داًػ آهَزاى .مجلٍ مطبلعبت وبتًاوی دٍرُ ،43ؼوبرُ8
* -2هجیذی یبیچیً ،فیعِ؛ حعي زادُ ،رهضبى؛ فراهرزی ،هحجَثِ؛ ّوبیًَی ،ػلی رضب؛(ً. )1331مػ ٍاظطِ گری رفتبرّبی ارتمب دٌّذُ
ظالهت در راثطِ ثیي خَدوبرآهذی ثب ظالهت رٍاى ًَجَاًبى .مجلٍ آمًزش ي سالمت جبمعٍ جلذ  6،ؼوبرُ63 ،2تب.63
*-3هحوذی ًعت ،هْری؛ّوبیًَی ،ػلی رضب؛هجیذی یبیچیً ،فیعِ( .)1333ثررظی راثطِ ّوجعتگی خبًَادُ ٍ الگَی ارتجبطی ٍالذیي ثب
ثحراى َّیت ًَجَاًبى.مجلٍ پژيَطُبی جبمعٍ ضىبختی گرمسبر دٍرُ  ،14ؼوبرُ . 130-119،1.2
* -4خذاهراد ی فیرٍز ،زیٌت ؛ هجیذی یبیچیً ،فیعِ ؛ پَروبٍُ دّىردی ،الِْ (.)1400پیػ ثیٌى ًگرغ ثِ رٍاثط فرازًبؼَیی ثر اظبض ظجه ّبى

ػؽك ٍرزى در زًبى ثب هؽىالت خبًَادگی .وطریٍ علمی مطبلعبت پژيَطی د ر رياوطىبسی ،علًم تربیتی ي علًم اجتمبعی.

* - 5ظٌگبًی،ػلی رضب؛ هجیذی یبیچیً ،فیعِ؛هلیجی،ظجبد(.)1333احرثخؽی هذاخلِ ؼٌبختی رفتبری هجتٌی ثر رّي آگبّی ثر دلسدگی،رضبیت
زًبؼَیی ٍ صویویت زٍجیي ثب هؽىالت خبًَادگی اجتوبػی َمبیص ملی پژيَص ي وًآيری در رياوطىبسی بب وگبَی يیژٌ بر ريیکردَبی
درمبوی مًج سًم 91، .مرداد ،مبزوذران.
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* - 6ػلَی زادُ  ،صذیمِ ثی ثی ؛ هجیذی یبیچیً ،فیعِ  .)1333(.پیػ ثیٌی ًگرغ ثِ رٍاثط فرازًبؼَیی ثر اظبض ٍیصگیْبی ؼخصیتی ٍ طرح
ٍارُ ّبی ًبظبزگبر اٍلیِ در زًبىَ .مبیص ملی پژيَص ي وًآيری دررياوطىبسی بب وگبَی يیژٌ بر ريیکردَبی درمبوی مًج سًم 91،
مرداد،مبزوذران.
* - 7ػلَی زادُ  ،صذیمِ ثی ثی ؛ هجیذی یبیچیً ،فیعِ  .)1333(.پیػ ثیٌی ًگرغ ثِ رٍاثط فرازًبؼَیی ثر اظبض هیساى اظتفبدُ از ؼجىِ ّبی
هجبزی اجتوبػی َ .مبیص ملی پژيَص ي وًآيری در رياوطىبسی بب وگبَی يیژٌ بر ريیکردَبی درمبوی مًج سًم 91 ،مرداد ،مبزوذران.
* - 8حعیٌی هرزثبلی ،ظیذُ صذیمِ؛ هجیذی یبیچیً ،فیعِ(.)1333راثطِ ٍیصگیْبی ؼخصیتی ثب احعبض خَؼجختی زًبى هتبّلَ .مبیص ملی
پژيَص ي وًآيری در رياوطىبسی بب وگبَی يیژٌ بر ريیکردَبی درمبوی مًج سًم 91،مرداد ،مبزوذران.
*- 9زوبیی ،فبطوِ؛هجیذی یبیچیً ،فیعِ(.)1400ثررظی ًمػ جَ خبًَادگی ٍ حوبیت اجتوبػی ادران ؼذُ در پیػ ثیٌی هیساى ثلَؽ ػبطفی در

زًبى هتبّل فرٌّگی  .ديمیه َمبیص ملی پژيَص ي وًآيری در رياوطىبسی ،بب وگبَی يیژٌ بر درمبوُبی ضىبختی رفتبری  99.ضُریًر
،مبزوذران
* --10یحییپَر ،زّرا ؛ ّوبیًَی ،ػلیرضب؛ هجیذی یبیچی ًفیعِ  .)1400(،رٍاثط ظبختبری ثیي دؼَاری در تٌظین ّیجبى ٍ ثْسیعتی

رٍاًؽٌبختی ثب خرظٌذی زًبؼَیی در زًبى .دي فصلىبمٍ علمی پژيَص َبی اوتظبمی – اجتمبعی زوبن ي خبوًادٌ.
*11 Majidi Yaychi, N; Faramarzi,M.(2016).Comparison of alexithymia& quality of life in gifted and non
gifted students. International Neuropsychiatric Disease Journal.5(7),1-1
*12 Khodamoradi firoz,zeinab;majidi yaichi,Nafiseh;porkaveh dehkordi,Elahe(2021).predicting attitudes
toward extramarital relationships based onemotional maturity in women with familiar problems. 9 th
international conference of modern research in psychology,counseling & educational science.

 مقبالت ارسبل ضذٌ بٍ مجالت:* -2ؼوط ،ظَزاى؛ هجیذی یبیچیً ،فیعِ (.) 1333پیػ ثیٌی ؼذت درد ثر اظبض رٍاى رًجَری ٍ فبجؼِ ظبزی در ثیوبراى هجتال ثِ درد
هسهي.فصلٌبهِ پصٍّػ در ظالهت رٍاًؽٌبختی
*ّ -3وبیًَی،ػلی رضب؛هجیذی یبیچیً ،فیعِ( )1333راثطِ حوبیت اجتوبػی ادران ؼذُ ٍ ٍاثعتگی ثِ ؼجىِ ّبی هجبزی ثب ظالهت رٍاًی
داًػ اهَزاى در ایبم لرًطیٌِ ثیوبری ورًٍب

رٍاًؽٌبظی هؼبصر،دٍفصلٌبهِ اًجوي رٍاًؽٌبظی ایراى

*4Alireza Homayouni,Mahbobeh Zaremarzoni; Shaghayegh Shahriari; Nafiseh Majidi yaichi.(2019).
Structural relationship between epistemological beliefs and second language writing anxiety: mediating
of language motivational selves system. Journal of Second Language Writing
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 مقبالت در حبل اوجبم:* 1رحین ارثبثی ً ،یوب؛ هجیذی یبیچی ً ،فیعِ ؛ ّوبیًَی ،ػلیرضب( .)1400راثطِ ظبختبری ظیعتن ّبی هغسی رفتبری ثب ٍلغ هصرف لحظِ ای
هَاد ثب هیبًجی گری رفتبرّبی خَدتخریت گرایبًِ ٍ وٌترل ّیجبًی در هؼتبدیي
* 2جؼفری  ،هؼصَهِ؛ هجیذی یبیچیً ،فیعِ؛ ّوبیًَی ،ػلیرضب ( .)1400پیػ ثیٌی اضطراة ورًٍب ثر اظبض ظرظختی ظالهتی ٍ اهٌیت رٍاًی
در وبدر درهبى.
طرح َبی در حبل اوجبم:* 1ثررظی راثطِ ثیي ٍیسگیْبی ؼخصیتی ٍ ٍاثعتگی ثِ ؼجىِ ّبی هجبزی ثب گرایػ ثِ ازدٍاج ظفیذ در داًؽجَیبى.
وبم مًسسٍ مجری طرح :هروس پصٍّؽی ػلَم رٍاى ؼٌبختی فبراثی .
عىًان مقبم مسئًل /مذیر عبمل مًسسٍ :دوتر غالهؼلی ًیىپَر
مجری طرح :دوتر ًفیعِ هجیذی یبیچی
َمکبران طرح :دوتر هحوَدرضب ّبؼن ٍرزی ،دوتر ػلیرضب ّوبیًَی
* 2ثررظی احرثخؽی الذاهبت پیؽگیراًِ ٍ وٌترلی هصرف هَاد اػتیبد آٍر ثر وبّػ تمبضب ٍ هصرف هَاد در گرٍّْبی ّذف هٌتخت در ظبل
1404
ًبم هَظعِ هجری طرح :هَظعِ پیؽگیری از آظیت ّبی اجتوبػی اهیذ رٍجیي هبزًذراى
ػٌَاى همبم هعئَل /هذیر ػبهل هَظعِ :دوتر هحوَدرضب ّبؼن ٍرزی
هجری طرح :دوتر هحوَدرضب ّبؼن ٍرزی
ّوىبراى طرح :دوتر ًفیعِ هجیذی یبیچی ،دوتر ػلیرضب ّوبیًَی
* 3ثررظی احرثخؽی الذاهبت پیؽگیراًِ ٍ وٌترلی هصرف هؽرٍثبت الىلی ثر وبّػ تمبضب ٍ هصرف الىل در گرٍّْبی ّذف هٌتخت در ظبل
1404
ًبم هَظعِ هجری طرح :هَظعِ پیؽگیری از آظیت ّبی اجتوبػی اهیذ رٍجیي هبزًذراى
ػٌَاى همبم هعئَل /هذیر ػبهل هَظعِ :دوتر هحوَدرضب ّبؼن ٍرزی
هجری طرح :دوتر هحوَدرضب ّبؼن ٍرزی
ّوىبراى طرح :دوتر ًفیعِ هجیذی یبیچی ،دوتر ػلیرضب ّوبیًَی
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*4راثطِ ثیي ارتمب ظطح داًػ ٍ آگبّی جَاًبى ٍ داًؽجَیبى ثب هحَریت هْبرت ّبی زًذگی ؛ تصوین ظبزی  ،راّىبرّبی درظت اًتخبة
ّوعر ٍ ؼٌبخت ٍیصگیْبی زًبًِ ٍ هرداًِ ٍ وبّػ آهبر طالق
ًبم هَظعِ هجری طرح :هَظعِ پیؽگیری از آظیت ّبی اجتوبػی اهیذ رٍجیي هبزًذراى
ػٌَاى همبم هعئَل /هذیر ػبهل هَظعِ :دوتر هحوَدرضب ّبؼن ٍرزی
هجری طرح :دوتر هحوَدرضب ّبؼن ٍرزی
ّوىبراى طرح :دوتر ًفیعِ هجیذی یبیچی ،دوتر ػلیرضب ّوبیًَی
* گًاَی َبی علمی پژيَطی ي اجرایی
* ػضَ ظبزهبى ًظبم رٍاى ؼٌبظی ٍ هؽبٍرُ
* ػضَ اًجوي رٍاى ؼٌبظی ایراى
*ػضَ هروس پصٍّؽی ػلَم رٍاًؽٌبختی فبراثی تحت ًظبرت ٍزارت ػلَم تحمیمبت ٍ فٌبٍری
* ػضَ تؽىل هردم ًْبد هَظعِ ثبزتبة اهیذ زٍجیي هبزًذراى در ظطح اظتبى ثب هَضَع آظیت ّبی اجتوبػی
*ػضَ هروس هؽبٍرُ فٌی ٍ حرفِ ای دختراى ثبثل (داًؽىذُ السّرا)
*ػضَ هروس هؽبٍرُ داًؽجَیی داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍ خَاثگبُ دختراى ثبثل
*دارای رتجِ یه آهَزؼی داًؽگبُ در همطغ دوتری تخصصی
*دارای رتجِ یه آهَزؼی داًؽگبُ در همطغ وبرؼٌبظی ارؼذ
* داٍر تخصصی ّوبیػ هلی پصٍّػ ٍ ًَآٍری در رٍاًؽٌبظی ثب ًگبُ ٍیصُ ثر درهبًْبی هَج ظَم
* داٍر تخصصی ّوبیػ هلی پصٍّػ ٍ ًَآٍری در رٍاًؽٌبظی ثب ًگبُ ٍیصُ ثر درهبى ؼٌبختی رفتبری
*هؽبٍر رظوی خبًَادُ در هروس جبهغ خذهبت رٍاًؽٌبظی ٍ هؽبٍرُ
* هؽبٍر رظوی پیػ از طالق در هروس جبهغ خذهبت رٍاًؽٌبظی ٍ هؽبٍرُ
* هؽبٍر رظوی خبًَادُ در اهَر پیؽگیری ثْسیعتی هبزًذراى هجری طرح وبّػ طالق ؼْرظتبى
* هذرض وبرگبُ ّبی ترثیت جٌعی ٍ هؽبٍرُ خبًَادُ
* گَاّی وبرگبُ هؽبٍرُ خبًَادُ (ازدٍاج) تحت ًظبرت هروس ٍوال  ،وبرؼٌبظبى رظوی ٍ هؽبٍراى خبًَادُ لَُ لضبییِ ٍ ؼَرای ػبلی اًمالة
فرٌّگی
*گَاّی وبرگبُ هؽبٍرُ خبًَادُ (صلح زٍجیي) تحت ًظبرت هروس ٍوال  ،وبرؼٌبظبى رظوی ٍ هؽبٍراى خبًَادُ لَُ لضبییِ ٍ ؼَرای ػبلی
اًمالة فرٌّگی
*گَاّی وبرگبُ هؽبٍرُ خبًَادُ (ترهین ٍفبداری در رٍاثط زٍجیي) تحت ًظبرت هروس ٍوال  ،وبرؼٌبظبى رظوی ٍ هؽبٍراى خبًَادُ لَُ لضبییِ
ٍ ؼَرای ػبلی اًمالة فرٌّگی
*گَاّی آظیت ؼٌبظی رٍاًی اجتوبػی تحت ًظبرت هروس ٍوال  ،وبرؼٌبظبى رظوی ٍ هؽبٍراى خبًَادُ لَُ لضبییِ ٍ ؼَرای ػبلی اًمالة
فرٌّگی
*گَاّی هْبرتْبی زًذگی تحت ًظبرت هروس ٍوال  ،وبرؼٌبظبى رظوی ٍ هؽبٍراى خبًَادُ لَُ لضبییِ ٍ ؼَرای ػبلی اًمالة فرٌّگی
*گَاّی هْبرتْبی پبیِ ٍ پیؽرفتِ در هؽبٍرُ تحت ًظبرت هروس ٍوال  ،وبرؼٌبظبى رظوی ٍ هؽبٍراى خبًَادُ لَُ لضبییِ ٍ ؼَرای ػبلی اًمالة
فرٌّگی
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*گَاّی تذٍیي طرح وعت ٍ وبر ثرای هراوس هؽبٍرُ تحت ًظبرت هروس ٍوال  ،وبرؼٌبظبى رظوی ٍ هؽبٍراى خبًَادُ لَُ لضبییِ ٍ ؼَرای
ػبلی اًمالة فرٌّگی
*گَاّی هصبحجِ تؽخیصی تحت ًظبرت هروس ٍوال  ،وبرؼٌبظبى رظوی ٍ هؽبٍراى خبًَادُ لَُ لضبییِ ٍ ؼَرای ػبلی اًمالة فرٌّگی
*گَاّی ّبی وبرگبُ ّبی هتؼذد اجرا ؼذُ تَظط دادگعتری ول اظتبى هبزًذراى در خصَؾ هذاخلِ در فرایٌذ طالق و رٍاثط زٍجیي
*گَاّی ّبی وبرگبّْبی هتؼذد اجرا ؼذُ هجبزی تَظط دادگعتری ول اظتبى هبزًذراى در خصَؾ رٍاثط زٍجیي
* وبرگبُ تحلیل رفتبر هتمبثل تحت ًظبرت داًؽگبُ تْراى
*گَاّی حضَر ثِ ػٌَاى هؽبٍر در هروس جبهغ خذهبت رٍاًؽٌبظی ٍ هؽبٍرُ ثبزتبة ثبثل هَرد تبییذ هؼبًٍت پیؽگیری از ٍلَع جرم
دادگعتری
*گَاّی  ICDLاز هؼبًٍت فٌبٍری ارتجبطبت ٍ اطالػبت آهَزؼی

*سًابق َمکبری بب داوطگبَُب:
آزاد اظالهی ٍاحذ ظبری ،آزاداظالهی ٍاحذ آهل ،آزاد اظالهی ٍاحذ ثٌذرگس ،غیر اًتفبػی طجری ،غیر اًتفبػی هحذث ًَری ،غیر اًتفبػی راّیبى
ًَیي ظبری،غیر اًتفبػی آریبى ،داًؽگبُ فٌی ٍ حرفِ ای داًؽىذُ فٌی دختراى ثبثل

*سًابق تذریس در داوطگبَُب:
تذریط درٍض رٍاى ؼٌبظی ترثیتی  ،پعیىَفیسیَلَشی ٍ ًَرٍپعیىَلَشی  ،اًگیسغ ٍ ّیجبى  ،رٍاى ؼٌبظی ػوَهی پیؽرفتِ ،احعبض ٍ
ادران تبریخچِ ٍ هىبتت رٍاًؽٌبظی ،تحَلی ،رٍاًعٌجی ،رٍاى ؼٌبظی وبر ،رٍاى ؼٌبظی ػوَهی،رٍاى ؼٌبظی یبدگیری ًظری ٍ هفبّین،آظیت
ؼٌبظی رٍاًی وَدن ٍ ًَجَاى ،رٍاى ؼٌبظی ؼٌبختی ،رٍاى ؼٌبظی خبًَادًُ ،بتَاًی ّبی یبدگیری ،هؽبٍرُ ؼغلی ٍ حرفِ ای ،هجبحج اظبظی
در رٍاى ؼٌبظی ،رٍاى ؼٌبظی یبدگیری ،هؽبٍرُ ازدٍاج ،ؼیَُ ّبی اصالح ٍتغییر رفتبر ،رٍاى ؼٌبظی ظالهت ،رٍاى ؼٌبظی ؼخصیت ،رٍغ
تحمیك در ػلَم رفتبریً ،ظریِ ّبی هؽبٍرُ ٍ رٍاى درهبًی ،آظیت ؼٌبظی رٍاًی ،رٍاًؽٌبظی ترثیتی ،رٍاًؽٌبظی ظالهت،هذیریت
اظترض،اصالح ٍ تغییر رفتبر،رٍاًؽٌبظی ؼخصیت ،هؽبٍرُ پیػ از ازدٍاج ،هؽبٍرُ خبًَادُ ،جبهؼِ ؼٌبظی خبًَادُ،تَاًجخؽی وَدوبى
هؼلَل،تحَالت خبًَادُ در ایراى ٍ جْبى،ثْذاؼت هبدر ٍ وَدن
* مُبرت َب ي تًاوبیی َب:
هؽبٍر ٍ زٍج درهبًگر ،تذریط ٍ اجرای وبرگبّْبی تخصصی رٍاًؽٌبظی  ،اًجبم پرٍشُ ّبی پصٍّػ هحَر
* عالئق تحقیقبتی:
* حَزُ خبًَادُ ،رٍاًؽٌبظی ترثیتی ٍ هذرظِ  ،رٍاى ؼٌبظی ظالهت ٍ ظبلوٌذی،رٍاًؽٌبظی ٍ یبدگیری هبؼیي
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