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 یارمرتبه علمی: استاد                                              افسانه لطفی عظیمیو نام خانوادگی : نام 

 alotfiazimi@gmail.comنشانی الکترونیکی : 

 

 سوابق تحصیلی

 

 .امام رضا)ع( روان شناسی تربیتی ، دانشگاه بین المللی/ دکتری 1395-1391 

تدوین مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی در فرهنگ ایرانی : نقش واسطه ای انگیزش ، خودپنداشت تحصیلی عنوان رساله : 

 .و باورهای مذهبی

 .روان شناسی کودکان استثنایی.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز/کارشناسی ارشد  1377-1375

 . معلم خوب از نظر دانش آموزان نابینا ، ناشنوا و عادی مقایسه ویژگیهای: پایان نامهعنوان 

 .رودهندانشگاه آزاد اسالمی واحد  روان شناسی بالینی ./کارشناسی  1368-1364

 

 سوابق آموزشی
 

 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب / عضو هیات علمی گروه روان شناسی1377-تاکنون

وان ، رکودکان استثنایی ، روان شناسی تربیتی ، روان شناسی 2و1،روان شناسی رشدروان شناسی شخصیت تدریس دروس : 

 شناسی تفکر و یادگیری.

 .تهران  1کاربردی فرهنگ و هنر واحد  –/ مدرس مدعو مرکز علمی 1378 –تاکنون 

 روان شناسی اجتماعی ، روان شناسی عمومی ، روش تحقیق .      تدریس دروس :                     

 مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ./  1380-1378

 . روان شناسی یادگیریتدریس درس : 

 

 

 مشخصات فردی
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 سوابق پژوهشی

 

 کتاب 

 زهرا اسمعیلی. انتشارات رشد . ، با همکاری خانمرسانه های گروهی و کودکان /  1393

 راهبرد های نوین تدریس ، انتشارات دبیزش./  1396

 مقاله

نقش والدین در بهداشت روانی کودک ، مجله مجموعه مقاالت علوم انسانی ) علوم تربیتی و روان شناسی ( دانشگاه / 1382

 .آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 

له /2005 قا ئه م در کنفرانس بین المللی  the role of personality and idenity factors in stress perceptionsارا

 .روانشناسی در هند 

 

 .مجله روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رود هن"رابطه هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی "/ 1385

 

 (ه روان شناسی بالینی) مجلمجله اندیشه و رفتار "رابطه ی شیوه ی ارتباطی مادر با رفتار پرخاشگرانه کودک "/ 1389

 

 .فصلنامه روان شناسی تحولی : روان شناسان ایرانی "تاثیر آموزش همدلی در کاهش پرخاشگری نوجوانان " / 1390

 

حولی : فصلنامه روان شناسی ت "خودپنداشت تحصیلیپیشرفت تحصیلی : نقش واسطه ای  وسبک های انگیزش  " / 1394

 روان شناسان ایرانی.

سند " /  1395 صیلی دانش آموزانمهنقش م صلنامه  " ارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تح پژوهش در نظام ف

 های آموزشی.

بررسییی رابطه انگیزه پیشییرفت، نوآوری، تحمه ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشییکوفایی با جهت گیری " /  1395

 مجله نوآوری و ارزش آفرینی." کارآفرینی در دانشجویان

 

 ه.مجله روان شناسی مدرس " یش بینی پیشرفت دانش آموزان بر اساس خوپنداشت تحصیلی و مسند مهارگریپ"/   1396

 

فصلنامه روان شناسی تحولی :  "سهم معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در راهبرد های مقابله با درد  "/  1396

 روان شناسان ایرانی.
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 "رفتاری بر بهبود عالیم اختالل بیش فعالی و نقص توجه –قصه درمانی  و درمان روان شناختیمقایسه اثربخشی  "/  1396

 پژوهشی اندیشه و رفتار، با همکاری دکتر فریده محسنی هنجنی. –علمی فصلنامه 

 

        فصییلنامه  "اثر بخشییی آموزه های اخالقی و تربیتی سییعدی بر مهارت های ارتباطی و حرمت خود دانش آموزان "/   1396

 پژوهش در نظام های آموزشی، با همکاری دکتر فریده محسنی هنجنی. پژوهشی  –علمی 

 

 برپایی نمایشگاه 

 .برپایی نمایشگاه  ساالنه وسایه و رسانه های آموزشی )ویژه کودکان استثنایی (/  1384-1379

 

 طرح تحقیقاتی

 .رابطه بین شیوه ارتباطی مادر و رفتار پرخاشگرانه کودک / 1389

 شرکت در همایش ها

 در همایش نقش مدیریت دانش " نقش خالقیت و تکنولوژی در توسعه فرهنگ مدیریت دانش " / ارائه مقاله  1392

 ، دانشگاه پیام نور قم . دکتر فریده محسنی هنجنیدر کتابخانه های دانشگاهی ، با همکاری خانم           

 در همایش نقش مدیریت دانش" تحلیلی بر چگونگی عملکرد کتاب و دانش در فرهنگ پذیری جامعه " / ارائه مقاله  1392

 ، دانشگاه پیام نور قم .فریده محسنی هنجنیدر کتابخانه های دانشگاهی ، با همکاری خانم دکتر          

 اخالق حرفه ای در علم اطالعات دانش شناسی ، دانشگاه پیام نور قم ./ دبیر کمیته علمی همایش  1393

 ، دانشگاه پیام نور قم . "بررسی رابطه سبک زندگی و بهزیستی روان شناختی "/ ارائه مقاله   1393

 .ایش ملی روانشناسی مدرسه/ دبیر اجرایی اولین هم 1394

 .درسهولین همایش ملی روان شناسی م/ عضو کمیته علمی ا1394

 / دبیر اجرایی سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه. 1395

 / عضو کمیته علمی سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه .1395

 / دبیر اجرایی چهارمین همایش ملی روانشناسی مدرسه . 1396
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 عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه. / 1396

 " رابطه بین فرهنگ سیییازمانی و بلوا سیییازمانی کتابداران  کتابخانه های مدارس اسیییتان قمبررسیییی  "ارائه مقاله / 1396

 ، با همکاری دکتر سعید غفاری.چهارمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه

 

 

 برگزاری کارگاههای آموزشی

 دوره. 3تربیتی ایران، ساعت،  با همکاری دکتر فریده محسنی هنجنی، انجمن روان شناسی  16/  شعردرمانی، 1394

 دوره. 2ساعت،  با همکاری دکتر فریده محسنی هنجنی، انجمن روان شناسی تربیتی ایران،  16/  قصه درمانی،1395

ساعت،  با همکاری دکتر فریده محسنی هنجنی،  16/ معنی درمانی با تکیه بر مثنوی مولوی و منطق الطیر عطار،1396

 یست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن .موسسه معارف امام رضا )ع ( در ب

 جزوه های درسی 

 روان شناسی کودک و نوجوان./  1377

 

 

 سوابق اجرایی

 

 . مسئول امور مالی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب/  1383-1368

 اسالمی واحد تهران جنوب.مالی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد  -اداری/ مدیر  1387-1383

 دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب./معاون آموزشی و دانشجویی  1388-1387

 رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب./ 1391-1390

 تربیتی . شورای فرهنگی دانشکده روان شناسی و علومرئیس /  1391-1390

 کمیته انضباطی بدوی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی .رئیس /  1391-1390

 / عضو شورای تحصیالت تکمیلی کروه روان شناسی  دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.1393 –تا کنون 



  
 

5 
 

 / عضو هیات مدیره انجمن روان شناسی تربیتی ایران .  1392 –تا کنون 

 / عضوسازمان نظام روان شناسی و مشاوره . 1385 –تا کنون 

 / عضو انجمن روان شناسان ایران .1386–تا کنون 

 انجمن پژوهشهای آموزشی ایران . هیات مدیره / عضو 1396–تا کنون 

 تهران . 1کاربری فرهنگ و هنر واحد  –/ مشاور آموزشی مرکز آموش علمی  1378 -تاکنون

 کاربردی فرهنگ و هنر واحد ا تهران . –وزشی و پژوهشی مرکز علمی شورای آم/عضو  1378 -تاکنون

 

 

 و دوره های آموزشی گذرانده  کارگاهها

 

 ساعت  ( 32/ ترجه متون انگلیسی  ) 1383

 ساعت (  48/ کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش ) 1386

 ساعت ( 8/ آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی )  1386

 ساعت ( 16اخالق علمی و حرفه ای  ) / 1391

 ساعت (  16/ اندیشه سیاسی در اسالم  ) 1393

 ساعت ( 16/ تاریخ علم و تمدن اسالمی  )  1393

 ساعت ( 32/ فلسفه اخالق  ) 1393

 

 عناوین و دستاوردها

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.روان شناسی / استاد نمونه گروه  1390

 


