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 هـحوری: نام

 ریـنام خانوادگی: باق

    h3_bagheri@yahoo.com   :الکترونیکیپست 

64798009127شماره تماس:   

 

 

 آموخته دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ منطقه ده تهران دانش 

 :  کارشناسی 

 در رشته معارف اسالمی و علوم تربیتی سال  دانشگاه امام صادق )ع(، پردیس خواهرانآموخته برتر  دانش

 و کسب لوح تقدیر از سوی دانشگاه؛ 1389

 کارشناسی ارشد:

1392سال  یئشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبارشته روان آموختهدانش. 

 

 دکتری:

 1398ی سال ئدانشگاه عالمه طباطبا دوره روزانه شناسی تربیتیرشته رواندانشجوی. 

 

 

 

 

 

 ؛4756با شماره   ایران و مشاوره سازمان نظام روان شناسی ازدارای پروانه اشتغال تخصصی  -

 Personal):جزئیات شخصی  -1

 Education and): تحصیالت و توانایی های علمی -2

Qualifications)  

 (Skills and Work Experiences) : یشغل سوابق  -3
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 "آریاز"شناختی و مشاوره درمانگر کودک در مرکز تخصصی روانشناس و روانروان -

 علمی کاربردی استان تهران؛جامع مدرس دانشگاه  -

 شناسی پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی؛مدرس روان -

 شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران؛ عضو سازمان نظام روان -

 ایران؛ شناسی تربیتیروانعضو انجمن  -

 ؛تاکنون 96از سال  ایران تربیتیشناسی  روانانجمن  و اجتماعی فرهنگی تهمسئول کمی -

 مدرسه؛ شناسیهمایش ملّی روان و ششمین پنجمین ،عضو کادر اجرایی در چهارمین -

سی تربیتیروانهمکاری با انجمن  -  شگاه بین شنا ست و پنجمین نمای المللی قرآن کریم )خرداد ایران در بی

 (؛1396

 شناسی؛های آموزشی روانها و دورهبرگزاری و ارائه کالسهر تهران در های سالمت  شخانههمکاری با  -

  های تربیت کودک؛همکاری با سایت -

 آموزش و پرورش شهر تهران؛ 9های یادگیری منطقه فعالیت در مرکز بهبود اختالل -

 (PMTهای آموزش مدیریت فرزندپروری )مدرس کارگاه -

 همکاری با ماهنامه تندرستی ضمیمه همشهری؛ -

 ؛1391ی از سال ئدانشگاه عالمه طباطبا شناسی تربیتیرواناصلی انجمن علمی دانشجویی رشته و عض -

صنعتی  - شگاه  شنواره ملی حرکت در دان شمین ج ش سترس در  شی مهارت مدیریت ا برگزاری کارگاه آموز

 ؛1392سال  شریف

 ورت خصوصی؛به ص شناسی روانو دانشگاهی در رشته در سطح کنکور ریس دروس علوم انسانی دت-

 

 Participation in national andهمایشهای داخلی و بین المللی کارگاه ها و  در شرکت -4 

international) conferences): 
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 ؛8139انجمن روان شناسی تربیتی ایران در سال های یادگیری توسط انجمن حضور در کارگاه اختالل 

صی اولین  -شرکت در همایش علمی ص سی تربیتیهای نوین روانهمایش ملی یافتهتخ های و چالش شنا

 ؛1397پیش رو در سال 

مدیریت استرس و تفسیر نقاشی کودک توسط انجمن روان شناسی تربیتی ایران در سال  کارگاه آموزشی

 ؛1396

 ــنمایشگاه )ما می توانیم( معاونت آموزش ابتدایشرکت در  صاحب و مدعو به عنوان سخنران  9 ی منطقهـ

 (؛95)اردیبهشت  غرفه

 ستان ژهای زندگی وی دوره آموزشی مهارت ه بزرگساالن با تأکید بر محیط کار زیر نظر سازمان بهزیستی ا

 ؛ 1392تهران در سال 

 شی مهارت سط انجمن علمیهای زندگی )ارتباط مؤثر(  کارگاه آموز شجویی روان -تو سی تربیتی  دان شنا

 ؛ 1392در سال  دانشگاه عالمه طباطبایی

  شی سیر نقا شی تف سط انجمن علمیکارگاه آموز شجویی روان -تو شگاه عالمه  دان سی تربیتی دان شنا

 ؛ 1392در سال  طباطبایی

 ( کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابلTA) شناسی تربیتی دانشگاه  دانشجویی روان -توسط انجمن علمی

 ؛1392سال  در عالمه طباطبایی

 ؛1392در سال موزشی ایران آتوسط انجمن پژوهش های های کاربردی در ایران  موزشآنس سومین کنفرا 

 ( کارگاه آموزشی اختالالت یادگیریLD )شناسی تربیتی دانشگاه  دانشجویی روان -توسط انجمن علمی

 ؛1392در سال  عالمه طباطبایی

  شم شی مدیریت خ سط انجمن علمیکارگاه آموز شجویی روان -تو شگاه عالمه  دان سی تربیتی دان شنا

 ؛ 1392در سال  طباطبایی
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 سترس شی مدیریت ا سط انجمن علمی کارگاه آموز شجویی روان -تو شگاه عالمه  دان سی تربیتی دان شنا

 ؛1392در سال  طباطبایی

 صی آزمون ص صی های روان دوره تخ شخی سلر و آزمون ت سط انجمن  (MMPI) شناختی هوش وک تو

 ؛1393سال در  شناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی رواندانشجویی  -علمی

 توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء بیمارستان خاتم االنبیاء )ص(  دومین کنگره بین المللی اضطراب

 ؛1393در سال 

  سه -علمیملی و همایش سی مدر شنا صی روان  ص شاوره  تخ سی و م شنا سازمان نظام روان  سوی  از 

 ؛1394آبان  جمهوری اسالمی ایران و انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران،

 سئول"با عنوان  مقاله ارائۀ صیلی، تربیتی و درمانی دانش یم شاوران مدارس در امور تح ت ها و نقش های م

 ؛ 1394در اولین همایش ملی روان شناسی مدرسه، آبان  "آموزان

  ات در جشنواره نشری "روزنامه نگاری )حقوق و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگاران("کارگاه آموزشی

 ؛1394در سال  داتشجویی دانشگاه های منطقه یک کشوری

ویان مستعد رشته علوم تربیتی در هفته تربیت برپایی نمایشگاه تربیت اسالمی با همکاری جمعی از دانشج

روز تربیتی و اسالمی به دانشجویان  موضوعات به ۀسال در دانشگاه امام صادق )ع( و ارائ 4اسالمی به مدت 

  .های دانشگاه تمامی رشته

 ـذ درج آموزش عمومی امداد و کمک ۀدور  ۀهای اولیه تحت نظر مرکز آموزش انجمن پرستاری ایران و اخ

 نامبرده ؛            ۀعالی از سوی مؤسس

  در رشته شعر و نثر ادبی استان تهران و کسب رتبه برگزیده 5فراخوان پرسش مهر. 

 

 

 

 
  (Publications and Articles ): و مقاالت انتشارات -5

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fneuroscience.ir%2Ffa%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F156-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2583%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2584%25D9%258A-%25D8%25A7%25D8%25B6%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A8&ei=-LrbVKj8Gc7hapDbgcAB&usg=AFQjCNHIItiQOFU7E9q6F7bRdIq5xzR6RQ&bvm=bv.85761416,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fneuroscience.ir%2Ffa%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F156-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2583%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2584%25D9%258A-%25D8%25A7%25D8%25B6%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A8&ei=-LrbVKj8Gc7hapDbgcAB&usg=AFQjCNHIItiQOFU7E9q6F7bRdIq5xzR6RQ&bvm=bv.85761416,d.bGQ
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 (دانشجویی وازات دورهبه م)
 http://www.iieta.org/journals/ts/paper/10.18280/ts.380102 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003682X21001717 

  صر تلفنمترجمه کتاب با عنوان ستطالعه در ع شته مارک و شارات قرارگاه پدافند ، های همراه، نو انت

 ؛1397هوایی خاتم االنبیاء در سال 

  با عنوان له   قا ئۀ م مت "ارا ــال مان بر س یت ز مدیر ــیلی تأثیر آموزش  فت تحص ــر روان و انگیزه پیش

 ؛1396ن بهمهمایش ملی روان شناسی مدرسه،  در چهارمین "آموزان دختر دوره دوم متوسطه دانش

  ــئول"ارائۀ مقاله  با عنوان ــیلی، تربیتی و درمانی یمس ــاوران مدارس در امور تحص ت ها و نقش های مش

 ؛1394ان آبدر اولین همایش ملی روان شناسی مدرسه،  "دانش آموزان

 شر دیرمردبیر و س شجویی کمیته ن شته روان انجمن علمی دان سی تربیتی ر شگاه  "روزنه" شنا در دان

 ؛ 1393تا 1391سال  از عالمه طباطبایی

 ؛ 1386سال - ، پردیس خواهران(پژوهشگر برتر در دانشگاه امام صادق )ع 

   در دانشگاه امام صادق )ع( و دریافت تقدیرنامه؛  1391نمونه درسالپژوهشگر 

 پروری نگرش دینی والدین و سبک فرزند ۀرابط"کارشناسی با عنوان  ۀنگارش پایان نامه جهت اخذ درج

 در دانشگاه امام صادق )ع( و معرفی آن  به عنوان پایان نامه برتر؛ "آنان

   ؛  « ریحانه صادق )ع(»همکاری با نشریه دانشگاهی 

 سازمان ترویج و توسعه فعالیت شورای عالی توسعۀ فرهنگ قرآنی و انجام پژوهش های قرآنی به سفارش  

 های قرآنی کشور زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

 شته -علمیهای متنوع  انجام فعالیت ضوعات علمی بین ر ستای معرفی مو شی در را ای با همکاری  پژوه

رشته علوم تربیتی به نحوی که فعالیت یاد شده در سطح دانشگاه به مند  مستعد عالقهاز دانشجویان  جمعی

    معارف اسالمی و علوم تربیتی مواجه گردید. ۀدلیل اتخاذ این رویکرد با استقبال گسترده دانشجویان رشت

http://www.iieta.org/journals/ts/paper/10.18280/ts.380102
http://www.iieta.org/journals/ts/paper/10.18280/ts.380102
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 واکاوی مبانی و پیامبر )ص( و جوانان، "تربیت اسالمی از جمله: تربیتی و  هایی با درون مایه پژوهش ۀارائ

صول تربیتی حکمت  سور 349ا صول تربیتی  سی مفهوم عزّ و  هجرات ۀمبارک ۀنهج البالغه، مبانی و ا ت برر

   ؛"نفس در ادبیات فارسی

 

 

دکتری و پذیرفته شده در دوره روزانه دانشگاه عالمه طباطبائی تهران؛ عطبرگزیده کنکور سراسری مق 

  دانشـگاه عالمه  شـناسـی تربیتی رواناصـلی انجمن علمی دانشـجویی رشـته  وعضـبه عنوان برگزیده

 ؛1393تا  1391 سال از طباطبایی 

 در دانشگاه عالمه  "روزنه"تربیتیشناسی  رشته روان انجمن علمی دانشجویی کمیته نشر دیرمردبیر و س

 ؛1396 تا 1391سال  از طباطبایی

  ؛1395، آبان طباطبائیچهارمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه عالمهه برگزید 

  ،؛ 1393تقدیر شده در مراسم تجلیل از صاحبان آثار و نشریات برتر دانشجویی، دانشگاه عالمه طباطبایی 

  ؛1392سال  در دانشگاه عالمه طباطبایی ارزیابی نشریات دانشجویی دربخش مصاحبه  ومسکسب رتبه 

 ؛ 1386پژوهشگر برتر در دانشگاه امام صادق )ع( درسال  

  در دانشگاه امام صادق )ع( و دریافت تقدیرنامه؛  1391نمونه درسالپژوهشگر 

برتر در مقطع کارشناسی و دریافت تقدیرنامه از دانشگاه امام صادق )ع(؛ نگارش پایان نامه 

 نعتی شریف ین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه مدرس کارگاه آموزشی مهارت مدیریت استرس در ششم

 ؛ 1392سال 

 ؛5در فراخوان پرسش مهر  در رشته شعر و نثر ادبیاستان تهران کسب رتبه برگزیده 

 

 

 

 

 

 

 های مطالعاتی در دست اقدام: برنامه

ــاتســــا  -7 ــالع ــر اط  Additional) ی

:

  :(Successes & Achievements Obtained)کسب شده:  اتموفقیت ها و افتخار  -6
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 سازی چند عنوان مقاله علمی جهت چاپ در ژورنال های معتبر علمی شی -آماده   ترویجی -و علمی پژوه

 که ان شاءاهلل به زودی به چاپ خواهند رسید.

 شناسیبا مضامین روان کتب و ترجمه لیفتأ. 


