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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

 »  علمیرزومه « 
  

 
  رضا مهکام : رزومه علمی 

  مراغه: ستانشهر- 1351 :متولد - رحیم : فرزند

  : تحصیالت

  : وي حوز
  درس خارج سال  ده – 1369: ورود به حوزه سال 

  :  یدانشگاه
   1382، سال شناسی معارف اسالمی و روانرشته  )ره(مؤسسه امام خمینی : مقطع کارشناسی 

  و با درجه عالی  70/19و دفاع با نمره پایان نامه  1386سال  بالینی شناسی روانرشته : مقطع کارشناسی ارشد 
  )رساله  دفاع ازمشغول به پایان تحصیل و (  شناسی عمومی روانرشته : مقطع دکتري 

  
بندي شده است که البته به موارد مهـم   گروه دسته 8فعالیتهایی که توسط اینجانب تا به حال صورت گرفته تحت عنوان 

 : آنها اشاره شده است و موارد متعددي هم وجود دارد که به خاطر عدم اطاله رزومه از ذکر آنها اجتناب شده است 
 

  شناختی در مراکز مختلف روانهاي مختلف  ها و نشست برگزاري کارگاه) الف 
  

  ها  کارگاه -
 شناختی در مراکز متعدد حوزوي و دانشگاهی هاي زندگی براساس منابع اسالمی و روان مهارت 

o مدیریت استرس 

o خلق منفی 

o  ارتباط موثر 

o و اعتماد به نفس ابراز وجود 

o کنترل خشم 

o همدلی 

o هوش هیجانی 

o حل مسأله 

 



ب  

 هاي ازدواج مهارت: 

o   انتخاب همسر 

o روابط بین همسران 

o توانمندسازي همسران در مقابل مشکالت 

 
  مانند شناختی  روانسایر موضوعات: 

o هویت و دین 

o شناسی رشد روان 

o  انواع بازي و تأثیر آن برکودك 

o  شکل دهی رفتار کودك 

o آشنایی با تربیت کودك و نوجوان 

o شناسی نوجوان روان 

o آشنائی و مقابله با اعتیاد 

o )ریلکسیشن) آرمیدگی 

o تشخیص افتراقی اختالالت روانی و شخصیت 

o شناسی روانی آسیب 

o دارو درمانگري 

o سبکهاي فرزندپروري 

o آشنایی با دوره نوجوانی 

o خودارضایی و راههاي کنترل و درمان آن 

o  روشهاي افزایش تمرکز  وروشهاي مطالعه برتر مدیریت زمان، هدفگذاري و (مدیریت تحصیلی( 

o روابط دختر و پسر 

o  مصاحبهاصول و فنون 

o اسالمی اصول و فنون مشاوره -اصول و فنون مشاوره 

o هاي شخصیت خوانی شخصیت و تکنیک 

o هاي اصالح و تغییر رفتار شیوه 

o شناسی سبکهاي عشق روابط دختر و پسر و آسیب(وابستگی یا دلبستگی( 

o مخاطب شناسی 

o  براي ورزشکاران(شخصیت سالم( 
 



ج  

 :شود  شاره میا درآمده است که به تعدادي از آنها اجرا  بهدر مراکز مختلف که به طور اجمالی 

 ؛ براي دانشجویان ) نهاد رهبري( دفتر مشاوره امین ؛ دانشگاه تهران.  1

  فرهنگ سراي اشراق تهران ؛ براي دانشجویان فعال و کادر .  2
  ها، کادر و مربیان مهد کودك  ی ؛ طالب ، خانوادهمعۀ المصطفجا.  3
  جامعه القران الکریم ؛ مربیان و معلمان حفظ، اشاره و قرائت کل کشور .  4
  کانونهاي تربیت و اخالق دفتر تبلیغات ؛ مربیان و معلمان کودك .  5
  زندان مرکزي قم ؛ طرح روان درمانی زندانیان  .  6
و  1389در سـالهاي  عینه هاي اسـتانهاي مختلـف   سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبري براي روحانیان کاروان معین و م.  7

  . شناسان  و چند نفر از سایر روان هکاممتوسط  و اجرا )مهکامطراح کارگاه و محتواي علمی ( 1390
  :در مراکز مختلفی مانند ) ریلکسیشن(هاي آرمیدگی  دورهبرگزاري .  8

 مرکز مشاوره بالغ  
 مرکز مشاوره صدوق  
  ره( خمینیمرکز مشاوره مؤسسه امام(  
  دوره 70بیش از  –دانشگاه تهران و دیگر مراکز     در مجموع ) مشاوره امین (مرکز مشاوره نهاد رهبري 

  مرکز مشاوره زندان مرکزي براي زندانیان 

  نهاد مقام معظم رهبري واحد مرکزي .  9

  )قائمشهر( 1386دوره سال  2مدیران دبیرستانهاي شبانه روزي دخترانه آموزش و پرورش استان مازندران .  10
  )1388خرداد  13و  12 –دوره  1تربیت دینی کودك  –آشنایی و ارتباط با نوجوان (مشاورین آموزش و پرورش استان سمنان .  11
  مخاطبین اساتید فعال در امر ازدواج)آشنایی با ازدواج و تدوین مالکهاي همسرگزینی(دانشگاه آزاد یزد .  12
اردوگـاه شـهید   ()آشـنایی بـا ازدواج و تـدوین مالکهـاي همسـرگزینی     (هاي علمیه سراسر کشـور   مشاورین مراکز مشاوره حوزه.  13

  )هاي سراسر کشور توزیع شده  سی دي کارگاه به صورت نرم افزاري براي عموم مشاورین حوزه) (دهداري
  )زدواج و تدوین مالکهاي همسرگزینیآشنایی با ا(لیغات اسالمیمرکز ملی پاسخ گویی به سئواالت دینی دفتر تب مشاورین.  14
  )آشنایی با ازدواج و تدوین مالکهاي همسرگزینی() دختران (دانشکده پزشکی قم  . 15
  )دواج و تدوین مالکهاي همسرگزینیآشنایی با از( )پسران(دانشکده بهداشت و درمان قم .  16
  )وابسته به نهاد رهبري ( هاي سراسر کشور  ر حوزوي در دانشگاهمبلغین و مشاورین خواهدوره آموزشی .  17
  مبلغین و مشاورین حوزوي در استان خوزستان دوره آموزشی .  18
  .حوزه علمیه قم )معاونت تهذیب(طالب مدرسه امیرالمومنین شهرستان مراغه از سوي اداره کل مشاوره .  19
  سر کشورالمپیاد مربیان ورزشی سپاه پاسداران سرا.  20
  )بانوان(مبلغین و اساتید دانشگاه استان) استان قزوین(طرح عفاف و حجاب .  21
  دوره 2در ) س(مصاحبه کننده جامعه الزهرا  3دوره آموزش اساتید سطح .  22
  مختلفهاي  ستاناتا کنون در 1389از اواسط ) معاونت تهذیب حوزه(هاي علمیه سراسر کشور  دوره آموزش مشاورین حوزه.  23



د  

  ها  پژوهان ، کارمندان و خانواده موسسه امام خمینی ؛ براي دانش.  24
  .دار گري زنان خانه مربیآموزش خواهران سطح دو استانهاي مختلف براي ) ریاست جمهوري(طرح رحمت .  25
سـازمان  ) استانهاي کـل کشـور   براي مسئولین اعطاي موافقت اصولی مراکز مشاوره(ایرانی / اولین دوره آموزشی مشاوره اسالمی.  26

  کل کشور  بهزیستی
  

 ):سخنرانی(نشستهاي علمی  -

  )پسران و دختران(، دانشگاه شهید باهنر کرمان مهارت آشنایی با ازدواج و تدوین مالکهاي همسرگزینینشست .  1
  1387آموزي شهرستان جهرم  ؛ کانون نخبگان بسیج دانش خالقیت و نیازهاي کودك و نوجواننشست .  2
  1387-بهمن  -سبکهاي فرزندپروري ؛) ره(؛ موسسه امام خمینی ) خانه خوبان(نشست .  3
   1388 -آذر -بازي و اسباب بازي کودك؛ ) ره(؛ موسسه امام خمینی ) خانه خوبان(نشست .  4
  1389 -اردیبهشت -ی العالمیه؛ مرکز آموزشی معرفت؛ جامعه المصطفنوجوان، بلوغ، پرخاشگرينشست .  5
   1389 -خرداد –ریزي براي سرگرمی و اوقات فراغت  ؛ خانواده و برنامه) ره(؛ موسسه امام خمینی )خانه خوبان(نشست .  6
خبگان میثم تمار استان ؛ کانون نآشنایی با نوجوان و راهکارهاي مواجهه با نوجوان از منظر اسالم و روانشناسی هاي  سلسله نشست.  7

  )89تا اردیبهشت  88از دي ماه (قم؛ چهار نشست براي مادران نخبگان عضو در این کانون 
  89استان خراسان شمالی، سازمان ملی جوانان آبان  )راهکارهاي همدلی بین زوجین (هاي آسمانی  زوجنشست .  8
  1390استان زنجان آذر 1390پاسداران استان سمنان مهر  مربیان ورزشی سپاهشخصیت سالم از دیدگاه اسالم ؛ نشست .  9

  1390 -بانآ -هاي تربیتی داموالدین و؛ ) ره(؛ موسسه امام خمینی ) خانه خوبان(نشست .  10
  1391 -شهریور –شناسی نوجوان  تربیتی مادران مجتمع فوالد خوزستان ؛ رواننشست .  11

 

  )مراکز مراکز دانشگاهی و حوزوي و سایر (تدریس ) ب 
  )ره(موسسه امام خمینی

  تعداد واحد  مقطع  نام دانشگاه  عنوان درس  
  18  کارشناسی روان شناسی  )حضوري(مؤسسه   فیزیولوژي اعصاب و غدد    1
  15  کارشناسی روان شناسی   )حضوري(مؤسسه   شناسی فیزیولوژیک روان  2
  3  کارشناسی روان شناسی  )حضوري(مؤسسه   شناسی بالینی روان  3
  2  کارشناسی عمومی  دانشگاه مجازي   )اسالمی(تنظیم خانواده   4
  2  شناسی ارشد روان کارشناسی   ) حضوري(مؤسسه   گروه درمانی   5
  40      واحد جمع کل  6

  

  جامعه المصطفی العالمیه
  واحدتعداد   مقطع  نام دانشگاه  عنوان درس  
  4  کارشناسی روان شناسی   دانشکده علوم انسانی  شناسی احساس و ادراك  روان  1
  4  کارشناسی روان شناسی   دانشکده علوم انسانی  شناسی فیزیولوژیک روان  2
  4  کارشناسی روان شناسی   دانشکده علوم انسانی  فیزیولوژي اعصاب و غدد  3



ه  

  2  کارشناسی روان شناسی   دانشکده بنت الهدي  شناسی اجتماعی روان  4
  2  کارشناسی روان شناسی   انسانیدانشکده علوم   شناسی بالینی روان  5
  16      واحدجمع کل   6
  

  )مشاورهکارشناسی ارشد (سفیران هدایت 
  واحدتعداد   مقطع  نام دانشگاه  عنوان درس  
  12  کارشناسی ارشد   سفیران قم   2و 1 شناسی روانی آسیب  1
  6  کارشناسی ارشد   سفیران اهواز  2و 1شناسی روانی  آسیب  2
  3  کارشناسی ارشد   سفیران اهواز  رشدشناسی  روان  3
  6  کارشناسی ارشد تبلیغ   قم  سفیران   شناسی بزهکاران روان  4
  27      جمع کل واحدها  5
  

  )معصومیه خواهران(دانشگاه باقر العلوم
  واحدتعداد   مقطع  نام دانشگاه  عنوان درس  
  3  کارشناسی   معصومیه  روانشناسی عمومی  1
  3      جمع کل واحدها  2
  

  )نهاد رهبري و معاونت تهذیب(هاي علمی براي مشاورین روحانی  دوره
  واحدتعداد   مقطع  نام دانشگاه  عنوان درس  
  8  کارشناسی ارشد   معاونت تهذیب و نهاد رهبري  شناسی روانی آسیب  1
  4  کارشناسی ارشد   نهاد رهبري و   شناسی شخصیت روان  2
  3  کارشناسی ارشد    نهاد رهبري   رشدشناسی  روان  3
  6  کارشناسی ارشد    معاونت تهذیب  هاي اصالح و تغییر رفتار روش  4
  21      جمع کل واحدها  5
  

  )هاي مختلف با مراکز پژوهشی فعالیتها و همکاري( فعالیتهاي پژوهشی ) ج 
که راهنمـائی، هـدایت و ارزیـابی     1384تا  1382شناسی مرکز پژوهشهاي اسالمی صدا و سیما از ابتداي سال  مدیریت گروه روان* 

  .ام  مقاله و کتاب را به عهده داشته 40نهائی بیش از 
کارشناسی و تهیـه متـون روایـی در زمینـه فـرار از خانـه و       ) سازمان بهزیستی ( هاي اجتماعی  همکاري با همایش اسالم و آسیب* 

  )1387بستان تا تا 1386پائیز (هاي کودکان و سخنرانی در اجالسیه نهایی آن  آسیب
  ) 1388(به عنوان ارزیاب مقاالت )  )ره(پژوهشی امام خمینی  مؤسسه آموزشی(همکاري با همایش تربیت دینی * 
  عضویت و همکاري با گروه علمی طراحی عناوین مهارتهاي آیین متعالی زندگی براي وزارت کشور جهت اجرا در سراسر کشور* 



و  

عناوین مهارتهاي زندگی براي جامعه المصطفی جهت اجـرا بـراي طـالب خـارجی و     عضویت و همکاري با گروه علمی طراحی * 
  .مراکز نمایندگی جامعه در سراسر دنیا

هـاي اسـالمی    در ارائه طـرح ) یکی از شوراهاي اقماري شوراي عالی انقالب فرهنگی(ها  سازي دانشگاه همکاري با شوراي اسالمی* 
  .هاي سراسر کشور سازي دانشگاه

  

  )شناختی، ترجمه  شناختی و غیر روان کتاب، تحقیق، مقاله روان(مکتوب  آثار) د 
  

  : کتاب
 اولـین کتـاب   ) تحقیـق میـدانی  ( 1383چاپ  -ها و پیامدها؛ مرکز پژوهشهاي اسالمی صدا و سیما دختران ریشه گریزي خانه

 .سازمان بهزیستی قرار گرفتکه به عنوان منبع اصلی مورد استفاده پدیده فرار دختران در کشور زمینه میدانی در 

 75درحال تدوین(راهکارهاي مقابله باناسازگاري کودکان و نوجوانان از منظر آیات و روایات؛ دارالحدیث؛ ٪ ( 

  35در حال تدوین (روابط بین فردي والدین و نقش آن در تربیت فرزندان از دیدگاه اسالم و روانشناسی؛ ٪ ( 

 نهاد رهبري) (زیر چاپ(؛ ) مقدمات ازدواج و تدوین مالکهاي انتخاب همسرآشنایی با (سرشناسی و همسرشناسی( 

 ؛) در حال بازبینی نهایی(هاي آرمیدگی و مقابله با استرس؛  روش 

  :نقدکتاب 
 85بهمـن  (، مجلـه حـورا؛ مرکـز مطالعـات زنـان     )فـر  نوشته محمدرضـا سـاالري  (شناسی، خانواده در نگرش اسالم و روان  ،

  )22شماره
  : تحقیق
 ؛ استاد ناظر )ره(خمینی گیري دینی و خودشناسی، کارورزي تحقیق مؤسسه امام تجربه عرفانی دعاي ندبه و رابطه آن با جهت

  )آماده چاپ ( دکتر نیما قربانی : 
  :شناختی  مقاله هاي روان

  25، شماره  1383فصلنامه علمی تخصصی کتاب زنان،سال هفتم، پائیز ( تصویر ازدواج در رسانه ملی؛( 

  25شماره  1385بهار  -فصلنامه پژوهش و حوزه ( نقش روان شناسی در سالمت روان طالب ؛( 

 شناسـی و   فصلنامه علمـی پژوهشـی روان  (سازي شده کودکان؛  تاثیر درمانگري مبتنی بر آیات و روایات بر اختالالت برونی
 )7دین شماره 

  9شماره   81و اسفند حدیث زندگی سال دوم ـ بهمن ( چگونه با خود سخن بگوئیم؛ ( 

  10شماره  82حدیث زندگی سال سوم فروردین و اردیبهشت (چه کسی محبوب است و چرا ؟ ( 

  11شماره  82حدیث زندگی سال سوم خرداد و تیر( خودیابی و بلوغ؛ ( 

  13شماره  82مهر و آبان  –حدیث زندگی سال سوم ( خانه گریزي محصول نوخواهی؛ ( 

  17شماره  83زندگی سال چهارم خرداد و تیر  حدیث( جوان و هیجان؛ ( 

 19،شماره  83حدیث زندگی سال چهارم  مهر و آبان ( گرا؛  ارتباط واگرا و هم ( 

  2شماره پیش شماره  1384شادمانی ؛ انتظار نوجوان ، سال   
  



ز  

  :شناختی  مقاله هاي غیر روان
  مرکز پژوهشهاي اسالمی صدا و سیما  46، شماره  82  ، مجله گلبرگ، دي) س(زندگینامه فاطمه معصومه، 

 مرکز پژوهشهاي اسالمی صدا و سیما  47، شماره  82گلبرگ، بهمن  ،)زندگینامه ابوریحان بیرونی(کیمیاي دانش، 

 مرکز پژوهشهاي اسالمی صدا و سیما  54،شماره  83گلبرگ، شهریور  ،) )ع(زندگینامه امام جواد (پارساي بخشنده، 

  

  :ترجمه 
  مقالهThoughness  37؛ فصل Positive psychology   ) آماده چاپ( 

  مقالهPositive Affect   ) نقش عاطفه مثبت بر نوروسایکولوژي ارتباطی(Positive psychology ) درحال اتمام(  

  

  )درمانی درمانی، گروه مشاوره، روان( اي و درمانی فعالیت هاي مشاوره) ه 
وگـوي   سال و برگزاري جلسات ماهیانه گفـت  3بمدت 1383از سال  -)ع(ارائه خدمات مشاوره؛ مدرسه ابتدائی امام حسن مجتبی.  1

  .خانواده براي اولیا مربیان
  سال 3بمدت  1383از سال ارائه خدمات مشاوره؛ مرکز مشاوره صدوق براي بالینی کودك و اختالالت اضطرابی .  2
  سال 4 بمدت 1384از سال شاوره؛ مرکز مشاوره بالغ  براي بالینی کودك و اختالالت اضطرابی ارائه خدمات م.  3
  تاکنون 1387از سال براي بالینی کودك و اختالالت اضطرابی ) ره(ارائه خدمات مشاوره؛ مرکز مشاوره مؤسسه امام خمینی.  4
( سال  2بمدت  1385از سال اضطرابی، پرخاشگري، و سایر موارد  ارائه خدمات مشاوره؛ مرکز مشاوره زندان مرکزي قم، اختالالت.  5

  )براي اختالالت هیستریکی و اضطرابی  CBTدرمانی  دوره گروه 1برگزاري 
تـاکنون   1385از سـال  –اختالالت اضطرابی و سـایر اخـتالالت   ) نهاد رهبري دانشگاه تهران ( ارائه خدمات مشاوره؛ مشاورامین .  6
  )براي اختالالت هیستریکی و اضطرابی  CBTدرمانی  دوره گروه 2برگزاري (
  سال 1بمدت 1388از سال براي بالینی کودك و اختالالت اضطرابی  حوزه علمیه ارائه خدمات مشاوره؛ مرکز مشاوره .  7
  کنون تا 1387از سال  )ره(ارائه خدمات مشاوره آنالین براي دانشجویان در دانشگاه مجازي مؤسسه امام خمینی .  8
  به زبان عربی –1390سال جامعه المصطفی العالمیه ارائه خدمات مشاوره آنالین براي دانشجویان در دانشگاه مجازي .  9
  
  )کارشناسی تخصصی در امور روانشناختی(عضویت در شوراهاي علمی ) و 

  حوزه(شناسی اسالمی انجمن روانعضو هیئت مدیره ( 

  سال  3به مدت    عضو شوراي علمی مرکز مشاوره بالغ  

  تا کنون 1387از سال   عضو شوراي علمی معاونت فرهنگی جامعۀ المصطفی العالمیه  

 تا کنون 1388از سال   عضو شوراي علمی تخصصی سنجش و پذیرش جامعه المصطفی العالمیه 



ح  

 1388در سال ) امور خیریهسازمان اوقاف و (می دانشگاه معارف و علوم قرآنی لعضو شوراي ع  

 تا کنون 1389هاي زندگی براي معاونت امور اجتماعی وزارت کشور از سال  عضو شوراي علمی طراحی مهارت 

  1390عضو شوراي علمی طراحی و تدوین طرح مطلع مهر امور بانوان ریاست جمهوري سال  

  
  ها نامه راهنمایی و هدایت پایان) ز 

 روان از  بررسی رابطه صـداقت و سـالمت  « : عنوان ) جامعه المصطفی العالمیه ( رشته اخالق  استاد مشاور کارشناسی ارشد
 )دفاع شده ( آقاي سلیمانی » شناسی  دیدگاه اخالق اسالمی و روان

 نقش تربیتی والـدین در عـزت   « : عنوان )  دانشگاه علوم بهزیستی(  مددکاري اجتماعی استاد مشاور کارشناسی ارشد رشته
 ) آماده دفاع( خانم توکلی » رزندان نفس ف

  در ( خانم احمدي » شناختی اقبال و ادبار قلب  هاي روان بررسی جنبه« : عنوان ) دانشگاه معصومیه (  2استاد راهنماي سطح
 )حال اتمام 

  ( نفیسه مقیسه  خانم» تضادورزي در کودك از دیدگاه آیات و روایات «: عنوان ) دانشگاه معصومیه (  2استاد راهنماي سطح
 )فصل سوم و مراحل پایانی 

  خانم اسرا » نقش عدالت در تربیت کودك از دیدگاه آیات و روایات « : عنوان ) دانشگاه معصومیه (  2استاد راهنماي سطح
 ).دفاع شده ( سادات مالطفت 

 به زبان عربی »  العدوانیه فی االطفال« : عنوان )  طفیصجامعه العلوم وابسته به الم( شناسی  استاد راهنماي کارشناسی روان- 
 ).دفاع شده (  آقاي منعم الطائی

  دفاع شده ( خانم اکرم ریاضی » جایگاه دین در تکوین هویت انسان « : عنوان ) دانشگاه معصومیه (  2استاد مشاور سطح( 

 آموزي کودکـان    نظم(با عنوانهاي  )ره(ی هاي کاربردي مرکز مشاوره مؤسسه امام خمین راهنمایی اولیه و ارزیابی نهایی کتابچه
 )حل مسأله –پرخاشگري  –خالقیت  –اعتماد به نفس  –تنبیه  -

  
  هاي علمی مدیریت) ح 

  84تا  82شناسی اداره کل پژوهش مرکز پژوهشهاي اسالمی صدا و سیما  مدیریت گروه روان .1

  )طرح رواندرمانی زندان مرکزي قم (مدیریت اداري مالی و داخلی   .2

  به مدت یکسال 86تا مهر  85مهر  -  جانشینی مدیر مرکز مشاوره بالغ   .3

  تااکنون 1387سنجی موسسه امام خمینی از  شناسی و روان مسئولیت آزمایشگاه روان  .4

 تا کنون 1386از شهریور سال  -) ره(مدیریت دفتر سنجش و ارزیابی موسسه امام خمینی   .5

  )بمدت یکسال(ي طراحی و اجراي دوره مهارت زندگی براي طرح استانی نسیم رحمت اربدبیري کمیته علمی  .6



ط  

  :دبیري کمیته علمی ارتباط موسسه با سازمان بهزیستی   .7

سازي فضـاي مراکـز    در پی درخواست شوراي عالی فرهنگی سازمان بهزیستی کل کشور از معاونت فرهنگی موسسه مبنی بر اسالمی
شناسی، علوم تربیتـی و جامعـه    اي متشکل از تعدادي از فارغ التحصیالن روان در اقصا نقاط کشور، کمیتهآموزشی و نگهداري سازمان 

شناسی موسسه بوجود آمد و مقرر شد بررسی، ارزیابی و طراحی خط مشی مؤسسه براي هدف مذکور را این کمیته به عهده گیرد که 
  :آمد هاي زیر به اجرا در سال فعالیت این کمیته برنامه 5/2گذار شد و در طول دبیري این کمیته از سوي معاونت فرهنگی به اینجانب وا

 تشکیل جلسات بررسی مسائل بهزیستی در قم و تهران با کارشناسان ارشد سازمان 

  جهـت ارزیـابی از وضـعیت فرهنگـی     (شناسی از مراکز مختلف تهران شناسی و جامعه ارشدهاي روان نفر از کارشناسی 30بازدید
 )ی مراکز سازمانمذهب

  بهزیستی شناسی دقیق از وضعیت فرهنگی مراکز آسیب(بازدید از مراکز دور افتاده چند استان توسط اعضاي کمیته( 

  تهیه، تنظیم و عقد قرارداد تفاهم و همکاري بین مؤسسه و سازمان بهزیستی کل کشور که به امضاي رئساي دو مرکز حضرت آیه
 .رسید) با حضور رسمی وي در موسسه(ابوالحسن فقیه رئیس وقت سازمان بهزیستی و دکتر) دام ظله(اهللا مصباح 

 ها و متون آموزشی با سرفصلهاي معین براي بخشهاي مختلف  طراحی دوره 

 هاي آموزشی براي کارشناسان بهزیستی تألیف و تدوین جزوات آموزشی براي تدریس در دوره. 

  شناسی و جامعه شناسی و علوم تربیتی موسسه براي کارشناسـان   ط اساتید رواندوره آموزشی توس 7مدیریت علمی در برگزاري
 نفر  700آسیبها و شبه خانواده به استعداد  

 ها؛ مباشرتا تدریس موضوعاتی مانند اعتماد به نفس، تربیت دینـی کـودك،    ریزي و مدیریت کل این دوره عالوه بر طراحی، برنامه
  .ه عهده حقیر بودمدیریت استرس و هوش هیجانی نیز ب

  
  اي از پایان نامه کارشناسی ارشد اي به چکیده اشاره) ط 

  
  :عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد 

  

  شده در پسران دبستانی استان قم سازي تشخیص اختالالت برونی
  شناختی در سطح والدین المی روانهاي اس ومداخله براساس آموزه

  
Diagnosing "Externalizing Disorders" among male children in Qom, elementary Schools 
and Intervention based on Islamic / psychological Doctrines in parental level. 

  
  سرکارخانم دکتر دادستان: استاد راهنما 
  دکترعلی عسگري: استاد مشاور 

  
نامه با توجـه بـه    این پایان. شناختی آغاز شد این پژوهش با هدف رجوع به متن اصلی دین آیات و روایات در مباحث روان

منویات مقام معظم رهبري در زمینه تولید علم و نهضت نرم افزاري در علوم انسانی و با جهت نیاز مراکز تخصصی کـار بـا کـودك و    



ي  

در ایـن  . اسـت  آمـده   ي اسالمی و مطابق با فرهنگ بومی در زمینه کودك و نوجوان؛ به رشته تحریـر در ا ها به استفاده از برنامه خانواده

آیه و روایت استخراج شده و با توجه به نکات تفسیري و خانواده  7000درمانی از ) برنامه( اي  پژوهش در مرحله اول سعی شده بسته

اي عملی براي درمان کودکانی که مبتال بـه   ه دوم این بسته به عنوان برنامهحدیث به صورت نظام و ساختاري طراحی شود و در مرحل

نامه کـه بـه صـورت     تضادورزي و پرخاشگري هستند به کار گرفته شده و میزان تأثیر گذاري آن به آزمایش گذاشته شود در این پایان

گرفتـه و در   روي گـروه آزمـایش صـورت     -ران آموزش مـاد  –مداخله بالینی است پس از انتخاب گروه نمونه توسط تست، مداخله 

نهایت پس از پس تست نتایج دو گروه آزمایش و گواه بررسی و تحلیل شده و نتیجه تفاوت معنی داري را در تغییرات نمره دو گروه 

ـ   توان اذعان نمود که این برنامه درمانی برگرفته از آیات و روایات، می دهد در نهایت می نشان می وان مـدلی بـراي درمـان    تواند بـه عن

اي در  الزم به ذکر است که این پایان نامه اولـین پایـان نامـه درمـانی و مداخلـه     . شده ارائه شود سازي کودکان مبتال به اختالالت برونی

ه بوده و هم چنین اولین پایان نامه درمانی برگرفته از آیـات و روایـات اسـت کـه در جهـان تشـیع در رشـت       ) ره(موسسه امام خمینی 

  .ارائه شده است در زمینه درمان پرخاشگري کودکان، شناسی  روان

  

  :ري  تکدعنوان پایان نامه 
  

درمانگري اسالمی و بررسی تاثیر آن برمدیریت اضطراب و تنیدگی و مقایسه اثر  طراحی الگوي مقابله
  شناختی  آن با مقابله درمانگري روان

  
  دکتر مسعود جانبزرگی: استاد راهنما 

  عسگري علی دکتر :  اول مشاوراستاد 
  مسعوديحجت االسالم دکتر : استاد مشاور دوم 

  
 اللهم وفقنا لما تحب و ترضی

           رضا مهکام 
  


