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  مشخصات فردی

 saranaqavi@gmail.comآدرس ایمیل:  نام و نام خانوادگی: سمیه نقوی

 09126884684تلفن همراه:  30/06/1364متولد: 

خیابان پنج آدرس: تهران پونک سردارجنگل شمالی  وضعیت تاهل: متاهل

واحد  22تن خیابان المهدی کوچه دوم غربی پالک 
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 سوابق تحصیلی

دانشگاه آزاد علوم و  روانشناسی عمومی دکتری تخصصی

 تحقیقات تهران

 61/19معدل:  1399ورودی سال 

 33/18معدل:  1391ورودی سال  دانشگاه تهران روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد

دانشگاه بوعلی سینا  ادبیات فارسی زبان و کارشناسی پیوسته

 همدان

 86/13معدل:  1382ورودی سال 

mailto:saranaqavi@gmail.com


 

 تحقیقات

 سال انتشار ناشر نویسندگان عنوان

تاثیر سن و جنس در 

وضعیت روانشناختی و 

کیفیت زندگی بیماران 

 قلبی

سعید دکتر سمیه نقوی، 

 پورنقاش تهرانی

 1393 علوم روانشناختی

بررسی عملکرد حافظه و 

های منفی در هیجان 

بیماران تحت جراحی 

بای پس قلب در دو 

شرایط با و بدون استفاده 

 ریوی -از پمپ قلبی

سمیه نقوی، پریسا 

 بردیا نعمتیدکتر فرجی، 

پژوهش در سالمت 

 روانشناختی

1398 

کیفیت زندگی و وضعیت 

افسردگی در افراد با 

ضعف بینایی کم و زیاد 

پیش و پس از جراحی 

 الزک

رضا دکتر سمیه نقوی، 

حسین دکتر پورحسین، 

 فرخی

 1399 علوم پزشکی رازی

تعیین پایایی و روایی 

گونه فارسی ابزار 

استاندارد چند بعدی 

کیفیت زندگی در افراد با 

 ضعف بینایی

رضا دکتر سمیه نقوی، 

حسین دکتر پورحسین، 

فرخی، فاطمه حسنی 

 عادلیان

فصلنامه علمی پژوهشی 

 روانسنجی

1401 

 

 

 

 



 کتب

 سال انتشار ناشر اسامی مترجمین عنوان

سمیه نقوی، افشین  روانشناسی و حقوق

 عبداله نژاد

 1396 اندیشه عصر

تجربه طرحواره درمانی از 

 درون به بیرون

 1399 بورسا سمیه نقوی

شناخت درمانی مبتنی بر 

بهبودی برای اختالالت 

 روانی شدید

دکتر فریبرز درتاج، سمیه 

 نقوی

 1401 دانشگاهیمرکز نشر 

 

 دوره ها و گواهینامه ها

 سال موسسه برگزار کننده عنوان دوره

زوج درمانی شناختی رفتاری سطح 

 اول و پیشرفته

 1399 سگال

 1400 مدت مهارت های زندگی

 1401 طرحی نو مصاحبه انگیزشی

 1400 انجمن روانشناسی ایران مداخله در بحران

 1395 مدت رفتار درمانی شناختی

 1398 مدت طرحواره درمانی

 1398 مدت درمان پذیرش و تعهد

 1399 مدت MMPI2آزمون 

 1399 مدت  NEOآزمون 

 1399 مدت زوجی  MMPI2آزمون 

 1398 کاج مشاوره پیش از ازدواج

 

 

 



 سوابق کارآموزی

 سال محل برگزاری عنوان

 1398 مرکز روانشناختی و مشاوره کاج دوره کاورزی تحت نظارت بالینی

 

 حوزه تخصصی

 رویکرد حوزه

 رفتار درمانی شناختی زوج درمانی

 رفتار درمانی شناختی فردی )اختالالت خلقی، اضطرابی(

 

 

 عضویت ها

دارای پروانه نظام روانشناسی و 

 مشاوره

 1401از سال  7231شماره پروانه نظام: 

عضو سازمان نظام روانشناسی و 

 مشاوره

 1393سال از  25577شماره عضویت: 

 1392از سال  18094شماره عضویت:  عضو انجمن روانشناسی ایران

 

 سوابق تدریس

 1400مهر تا اذر  به صورت آنالین دوره مهارت های زندگی

 1401از مهر  به صورت حضوری مدرس دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

 زبان

 شنیداری گفتاری نوشتن خواندن زبان

 تسلط متوسط تسلط متوسط متوسطتسلط  تسلط کامل انگلیسی



تسلط متوسط رو به  ترکی استانبولی

 باال

تسلط متوسط رو به  تسلط متوسط

 باال

تسلط متوسط رو به 

 باال

 


