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 رزومه               

 حمزه علیمرادی

 89409982190 : همراه تلفن
 89399399918: شبکه های اجتماعی مجازی تلفن شماره

 

, cpsychology67@gmail.comGMAIL:  
 

  (.در حال تحصیل)دانشگاه شهید بهشتیدکترای تخصصی روانشناسی بالینی 

 (دوره روزانه) کودک ونوجوان دانشگاه تبریز ارشد روانشناسی بالینی کارشناس. 

  فارغ التحصیل دانشجوی :  (دوره روزانه)تهران( تربیت معلم)دانشگاه خوارزمیکارشناسی روانشناسی بالینی

 .0931 در سال نمونه فرهنگی از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 

 1100:  شماره پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران  *

بررسی اثربخشی درمان  -   University Van Amsterdam (UVA) دانشگاه آمستردام هلندهمکار پژوهشی * 

 .اختالل اضطراب اجتماعی در یک نمونه ایرانی های

، اضطراب اجتماعی) اختالالت طیف اضطرابرواندرمانی  :پژوهشی در فعالیت های عالقه مندی  کلید واژه های*

 (وسواس و پنیکفراگیر، 

نظام های تحولی انسان با همکاری دکتر احمد عاشوری،هئیت علمی انیستیتو روانپزشکی :  مولف کتاب*

 .(0931)انتشارات روز نو: هرانتهران،ت

 

 :عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد*
 .نوجوانان دختر و پسر شهر تهران نشخوار فکری مشترک در پیش بینی عالیم افسردگی و اضطراب نقش  

 دکتر حمید پورشریفی: استاد راهنما 

 .دکتر مجید محمود علیلو و دکتر عباس بخشی پور: اساتید مشاور

 :عنوان پایان نامه کارشناسی

 .دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهرانعالئم افسردگی  تعیین رابطه کیفیت زندگی و شادکامی با 
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 :سوابق تدریس *

تربیت درمانگر اختالالت اضطرابی در کلینیک آسمان، براساس درمان های دارای اعتباریابی مدرس کارگاه آموزشی  .0

EST   69ماه  تابستان، در ساعت  021به مدت . 

ساعت، دانشگاه پیام نور  8به مدت   ESTاعتباریابی  درمان های دارای –درمان وسواس مدرس کارگاه آموزشی  .2

 . 69ماه  خرداد، در تالش-رشت

کلینیک مشاوره ساعت،  8به مدت   برای اختالالت اضطرابی CBTشناختی رفتاریدرمان مدرس کارگاه آموزشی  .9

 . 69ماه  بهمندر  -سازمان بهزیستی -رامش

تهران  -دانشگاه آزاد اسالمیمقطع کارشناسی  درترم تحصیلی  پنج، به مدت دروس روان شناسی بالینیمدرس  .1

 .69تا  69سال تحصیلی  -جنوب

دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی  واحد نظری در 2مدرس درس روان شناسی رشد، به مدت یک ترم تحصیلی و  .5

 .69-69سال تحصیلی  -مرکز کرمانشاه -اسالمی

دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی  واحد نظری در 2به مدت یک ترم تحصیلی و مدرس درس روان شناسی عمومی،  .6

 .69-69سال تحصیلی  -مرکز کرمانشاه -اسالمی

در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی  -مدرس کالس های آموزشی پیش گیری از اعتیاد در سربازان .7

 .ماه 9ایران، به مدت 

پژوهشی سیمای سبز با همکاری -آموزشی ساعت، در مرکز  9مدرس کارگاه آموزشی مهارت های زندگی   به مدت  .8

 . 69شهرداری تهران ، در تیر ماه 

پژوهشی سیمای سبز با -مدرس کارگاه آموزشی مهارت های فرزندپروری در یک سال کاری، در مرکز آموزشی  .3

 . 69همکاری شهرداری تهران ، در تیر ماه 

گالیله با شماره مجوز پژوهشی -آموزشی ساعت، در مرکز  9مدرس کارگاه آموزشی مقاله نویسی کاربردی  به مدت  .01

 . 69، در تیر ماه 92910

پژوهشی گالیله با -ساعت، در مرکز آموزشی  9به مدت   MMPI-IIمدرس کارگاه آموزشی اجرا و نمره گذاری آزمون  .00

 . 69، در مهر ماه 92910شماره مجوز 

جلسه که  09دانشگاه خوارزمی به مدت  60-62درسال تحصیلی  تقویتی کنکور کارشناسی ارشد های مدرس کالس .02

 .در فوق برنامه دانشگاه برگذار شد

 . 62ساعت در موسسه مدرسان شریف  در آبان ماه  91تدریس کالس روان شناسی فیزیولوژیک  به مدت  .09

 .69در موسسه پوران پژوهش، در آبان ماه  ساعت 91تدریس کالس روانشناسی عمومی به مدت  .01

ساعت در موسسه  091تدریس سه کالس مجزا روان شناسی فیزیولوژیک ، روان شناسی رشد و عمومی  به مدت  .51

 . 62مدرسان شریف  از اسفند 

شعبه تهران ( قلم چی)ساعت در موسسه آموزشی عالی عصردانش   91تدریس کالس روان شناسی رشد به مدت  .  .06

 .60آبان ماه در 

قلم )ساعت در موسسه آموزشی عالی عصردانش  99تدریس کالس روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی به مدت  .07

 .60شعبه کرج در آبان ماه (چی

شعبه  در( یچ قلم) ی عصردانش عال یآموزش موسسه در ساعت 99 مدت به بالینی یشناس روان کالس سیتدر .  .08

 .60 ماه آبان-تهران

 . 62ساعت در موسسه مدرسان شریف  در دی ماه  99کالس روان شناسی رشد  به مدت تدریس .  .03
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قلم )ساعت در موسسه آموزشی عالی عصر دانش  99تدریس کالس روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی به مدت  .21

 .60شعبه تهران در آبان ماه ( چی

 . 62ان شریف  در اسفند ماه ساعت در موسسه مدرس 91تدریس کالس روان شناسی عمومی  به مدت  .20

 .دانشگاه خوارزمی 60-61ساعت در سال تحصیلی  91مدرس کارگاه آموزشی تدوین فیلم به مدت  .22

 

 :سوابق شغلی 

  -، سمت تحلیل گر نظرات مردمی در مورد  برنامه های تلویزیونیجمهوری اسالمی ایران یمرکز تحقیقات صدا و سیما .0

 .61تیرماه 

، تحت نظارت سازمان نظام روان شناسی، سمت روان درمانگر آسمانکلینیک مسول فنی مرکز تخصصی اضطراب در  .2

 .69شناختی رفتاری، از فروردین 

، تحت نظارت سازمان نظام روان شناسی، سمت روان درمانگر شناختی رفتاری، از فروردین طلیعه مهرکلینیک مشاور  .9

69. 

نظارت سازمان بهزیستی شهرستان جوانرود، سمت روان درمانگر شناختی رفتاری، از مرکز مشاوره همراز ، تحت  .9

 .62فروردین 

 .62کلینیک مشاور موفق، تحت نظارت سازمان نظام روان شناسی، سمت روان درمانگر شناختی رفتاری، از فروردین  .9

 .86مرکز مشاوره معراج،تحت نظر سازمان بهزیستی ، سمت روان شناس، از خرداد  .9

  .62کلینیک روان شناسی و درمانی بقراط، سمت روان شناس مرکز، از خرداد ماه  .9

 . 1931در دانشگاه خوارزمی،تابستان  نقاد و تحلیلگر فیلم در طرح ضیافت رمضان .8

 .سال 2طراح سواالت کانون فرهنگی آموزشی قلم چی به مدت  .6

 .0960مهرماه عضو شورای سیاست گذاری کانون فرهنگی و آموزشی قلم چی، از  .01

 .سال 2طراح سواالت موسسه آموزش عالی عصر دانش به مدت  .00

 .مولف کتاب های کنکوری در رشته روانشناسی در موسسه آموزش عالی عصر دانش .02

 .60کلینیک مشاور موفق،تحت نظر سازمان نظام روان شناسی ، سمت روان شناس، از اسفند   .09

 .سال 2ه مدت طراح سواالت موسسه آموزش عالی مدرسان شریف ب .09

 
 

 :پژوهشی فعالیت های
 

 :عنوان با   University Van Amsterdam (UVA) طرح پژوهشی دانشگاه آمستردام هلند درمانگر .0

- Comparing the effectiveness CBT, psychodrama and their combination in group format 
as treatments for SAD and compare them to a waitlist condition in a randomized 
controlled trial.This study conducts in adults with SAD in Tehran, the capital of Iran.  

 

 :به عنوان همکار اصلی  (انیستیتو روانپزشکی تهرن) در دانشگاه علوم پزشکی ایرانطرح پژوهشی  .2
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با   «(TELQue)شنامه صفات هوش هیجانی برای بزرگساالن های روانسنجی نسخه فارسی  پرسهنجاریابی و بررسی ویژگی»

 .  .39-11-020-25506شماره ثبت 
 

 :به عنوان همکار اصلی(  انیستیتو روانپزشکی تهرن)طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران  .9

با «  (TELQue-ASF)های روانسنجی نسخه فارسی  پرسشنامه صفات هوش هیجانی برای نوجوانان هنجاریابی و بررسی ویژگی»

 .  .39-11-020-24736شماره ثبت 

 :به عنوان همکار اصلی(  انیستیتو روانپزشکی تهرن)ارائه طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران  .1

-25591 با شماره ثبت  «  (CRQ)شخوارفکری مشترکپرسشنامه نهای روانسنجی نسخه فارسی  هنجاریابی و بررسی ویژگی»

085-11-39. . 
 :به عنوان مجری( آجا)ارایه طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش  .5

اردیبهشت  21که در تاریخ « سربازان در همساالن گروه نقش و خانواده یروانشناخت یفضا یمبنا بر مخدر مواد به شیگرا زانیم ینیب شیپ»

 تصویب شده است 0935

 

تعیین نقش نشخوارفکری مشترک در پیش بینی عالیم درونی سازی نوجوانان کاربر فعال شبکه های » ارائه مقاله با عنوان  .6

 .31،    پاییز A-10-2806-1: مجله دانشگاه علوم پزشکی رازی کرمانشاه، با کد مقاله « اجتماعی و عادی

« شهر تهراننوجوانان رک در پیش بینی عالیم افسردگی و اضطراب نشخوارفکری مشتتعیین نقش » ارائه مقاله با عنوان  .7

 .31 مرداد ماه،    HN10104340362: ، با کد مقاله دومین کنگره روان شناسی و علوم رفتاری
 :ارائه مقاله  .8

<< The relationship between coping styles and anxiety in single-child mothers and several-
child Mothers >> 

 .0932شهریور ماه  -به صورت پوستر، در ششمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کسب رتبه برتر در بخش مقاله پژوهشی با عنوان بررسی علل و انگیزه های گرایش به الکل در اولین دوره همایش علمی  .3

 0931دانشگاه تربیت معلم فرودین _شناختی های روانآسیبتخصصی اعتیاد  و 

کنگره روان شناسی بالینی « بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و سالمت عمومی در نوجوانان» ارائه مقاله با عنوان  .01

 .0939-کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی

 :ارائه مقاله  .00

“the relationship between hope and depression in concer patiens” 

شهریور ماه  -به صورت پوستر، در ششمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
0932. 

، دومین دوره همایش علمی « بررسی رابطه کیفیت زندگی و شادکامی با گرایش به اعتیاد دانشجویان » ارائه مقاله با عنوان  .02
 .0932-دانشگاه خوارزمی _تخصصی اعتیاد 

 آموزشی_سوابق علمی

دانشگاه  -39، مدرس دکتر مجید محمود علیلو، آذر ماه ERPمبتنی بر  OCDشناختی  -در کارگاه تخصصی روان درمانی رفتاریشرکت  .0

 س.عالمه طباطبائی

با تدریس  -ساعت 61به مدت  -39ماه شهریور مرداد و   –عملی درمان های شناختی رفتاری اختالالت هیجانی -ت در دوره آموزشیکرش .2

 .دکتر حسن حمید پور
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 .با تدریس دکتر مهدی عشقی -ساعت 6به مدت  -39آبان ماه   –، ISIعملی مقاله نویسی به روش -شرکت در دوره آموزشی .9

بهمن –ارزمی این دوره در دانشگاه خوآموزشی و موفق به کسب گواهی ( ماتریکس)مصرف شیشه سوء شرکت در دوره آموزشی درمان  .1

   .با تدریس خانم دکتر ربابه نوری. 0983ماه 

با تدریس دکتر شهرام  _ساعت 5_0983اردیبهشت  _شرکت در کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد و موفق به اخذگواهینامه  .5

 .محمدخانی

با  _ساعت 01_0983آبان _به اخذ گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با اصول وفنون درمان کوتاه مدت راه حل مدار و موفق .6

 .تدریس دکترعلی محمد نظری

با تدریس دکتر  _ساعت 8_0983خرداد  _و موفق به اخذ گواهینامه( درمان شناختی رفتاری)CBT شرکت در کارگاه آموزش مقدماتی .7

 .آناهیتا خدابخش

 با تدریس دکتر وحید نوری _ساعت 8_0983ر آذ_شرکت در کارگاه آموزشی خانواده درمانی و موفق به اخذ گواهینامه .8

 .با تدریس دکتر علیرضا بوستانی پور _ساعت 6_0983آبان _شرکت در کارگاه آموزشی زبان بدن و موفق به اخذ گواهینامه .3

 .اش زادهبا تدریس دکتر شیوا داد _ساعت 8_0983آبان _مون روانی وکسلر و موفق به اخذ گواهینامهتحلیل آزشرکت در کارگاه آموزشی  .01

با تدریس دکتر فریدون  _ساعت 8_0983آبان _و موفق به اخذ گواهینامه« کنترل خشم» شرکت در کارگاه آموزشی مهارت های زندگی .00

 .(مدیر مرکز مشاوره)یاریاری

رضا بوستانی تدریس دکتر علی با _ساعت 5_ 0983فروردین  _شرکت در کارگاه آموزشی ارتباط عاطفی موثر و موفق به اخذ گواهینامه .02

 .پور

 .با تدریس استاد حسن زاده _ساعت 91_0988آبان _شرکت در کارگاه مقدماتی هیپنوتیزم و موفق به اخذ گواهینامه .09

با تدریس دکتر شهرام  _ساعت 5_0983 اردیبهشت _ و رفتار های پرخطر شرکت در کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد .01

 .محمدخانی

با تدریس دکتر فریدون  _ساعت 06_0988آبان _شی مهارت های پیش از ازدواج و موفق به اخذ گواهینامهشرکت در کارگاه آموز .05

 .(مدیر مرکز مشاوره)یاریاری

 .به مدت  سه روز   -39شهریور  -سالن همایش های رازی   -شرکت در  هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد  .06

07.  

 :سوابق اجرایی 

 .0961خوارزمی در چهارمین جشنواره ملی حرکت،  آبان رابط اجرایی دانشگاه  .0

 

 .تا کنون 0989دبیر انجمن علمی روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی از سال  .2
 

 .0960کمیته مستند سازی دومین همایش ملی اعتیاد و آسیبهای روانی اجتماعی فرودین  .9
 

 .0960شگاه خوارزمی ، فرودین کمیته مستند سازی اجرایی جشنواره فرهنگ، پویایی و سالمت دان .9
 

 .0961دی ماه -دانشگاه خوارزمی  -سرپرست کادر اجرایی مسابقه بزرگ اسرار نماز .9
 

 

سال  9دانشگاه خوارزمی به مدت ( انجمن علمی دانشجویی روانشناسی) فراسوی علمی، فرهنگی دانشجویی سردبیر نشریه .9

0989-0986. 
 

 . 0986-61دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی  .9
 

 

 .0986اسفند « آسیب های اجتماعی و روانی شرکت های هرمی»سرپرست اجرای نمایشگاه و کنگره  .8
 

 .0961انتخاب انجمن علمی برگزیده کشور در چهارمین جشنواره ملی حرکت، با دبیرانجمن حمزه علیمرادی، آبان ماه  .6
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 .با سردبیری حمزه علیمرادی 0961-86در بین نشریات دانشجویی در سال تحصیلی کسب مقام دوم نشریه فراسو  .01
 

انتخاب دانشجوی فعال فرهنگی در بخش نشریات دانشجویی در سومین دوره همایش آیین سپاس در دانشگاه تربیت معلم و  .00

 .0986آذر _دریافت لوح سپاس از رییس دانشگاه
 

های علمی دانشجویی در سومین دوره همایش آیین سپاس در دانشگاه انجمنانتخاب دانشجوی فعال فرهنگی در بخش  .02

 .0986آذر _تربیت معلم و دریافت لوح سپاس از رییس دانشگاه
 

 

 .0961فروردین « های روانشناختیاعتیاد وآسیب»دبیر کمیته مستند سازی نمایشگاه   .09
 

 .0961فروردین « روانشناختیهای اولین دوره همایش اعتیاد وآسیب»دبیر کمیته مستند سازی  .09
 

کسب مقام نخست به عنوان نشریه برترو دریافت تندیس علمی در بین نشریات علمی دانشجویی دانشگاه تربیت معلم با  .09

 .0961سردبیری حمزه علیمرادی در جشنواره حرکت دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم خرداد 
 

بین همایش های برگزارشده علمی دانشجویی دانشگاه تربیت  کسب مقام نخست همایش برتر و دریافت تندیس علمی در .09

 .0961معلم با شورا مرکزی حمزه علیمرادی در جشنواره حرکت دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم خرداد 
 

های علمی دانشگاه تربیت کسب مقام نخست به عنوان انجمن برتر دانشگاه تربیت معلم و دریافت تندیس در بین انجمن .09

 .0961ر جشنواره حرکت دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم خرداد معلم با د
 

های علمی کسب مقام نخست به عنوان انجمن برتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و دریافت تندیس در بین انجمن .08

 .0961دانشگاه تربیت معلم با دبیراجرایی حمزه علیمرادی در جشنواره حرکت دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم خرداد 
 
 

های علمی دانشگاه تربیت معلم با دبیراجرایی کسب مقام دوم در بین کارهای پژوهشی و دریافت لوح تقدیر در بین انجمن .06

 .0961علی قائدنیای جهرمی در جشنواره حرکت دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم خرداد 
 

های بین سالن همایش -86بهمن -خارج از کشورسخنرانی در همایش تعامل نشریات دانشجویی با شورای عالی ایرانیان  .21

 .المللی دانشگاه شهید بهشتی
 

 

با  86-88های علمی دانشگاه تربیت معلم در سال  کسب مقام نخست به عنوان انجمن برتر و دریافت تندیس در بین انجمن .20

 .دبیر انجمنی حمزه علیمرادی
 

ی در بین نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت معلم در سال کسب مقام نخست به عنوان نشریه برترو دریافت تندیس علم .22

 . 86-88تحصیلی 
 

-88کسب مقام نخست به عنوان مستندساز برترو دریافت تندیس در بین انجمن های علمی دانشگاه تربیت معلم در سال   .29

86 . 
 

 .0988در سال ( ع)دبیر کانون دانشجویی جمعیت خیریه امام علی  .29

 :ورزشی

 .0988مرداد ماه  -در استان همدانو کسب مقام چهارم کشوری عضو تیم دوو میدانی دانشگاه خوارزمی در المپیاد دانشجویان کشور  .0
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 .0989تیرماه –متر  011عضو تیم دوومیدانی نوجوانان استان کرمانشاه در المپیاد دانش آموزان کشور و کسب نائب قهرمانی ماده  .2

 .87-88کیلوگرم در مسابقات درون دانشگاهی جام رمضان سال تحصیلی  79واندو در وزن تکدر رشته کسب مقام نخست  .9

 .87-88ها سال تحصیلی متر در مسابقات درون دانشگاهی هفته خوابگاه 011در رشته دو اولکسب مقام  .1

 .88-83در مسابقات درون دانشگاهی جشنواره بهاره سال تحصیلی  متر 111دوو میدانی ماده در رشته  اولکسب مقام  .5

 .در صورت نیاز همه ی گواهی ها و مدارک موارد  فوق ارائه خواهد شد:    منابع


