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 دکتر غزاله زرگری نژاد رزومه

 (1400 تاریخ تکمیل:)

 گروه روانشناسی بالینیعضو هیأت علمی 

 

 zargarinejad.gh@iums.ac.ir   ایمیل

  یلی تحص سوابق 

دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان ، دانشگاه علوم پزشکی ایران :بالینى روانشناسى دكتراى •

 1399 ، (انستیتو روانپزشکی تهران)

 1383، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران :كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی •

 1379، دانشگاه تهران :كارشناسی روانشناسی بالینی •

 فتخاراتا

و طرحواره )شامل الگوی پایه دوره آنالین و د، مركز آموزش آنالین طرحواره درمانی استرالیا بورسیه •

  (2021)آگوست  1400 مرداد، پیچیده( مواردبرای  ذهنیتالگوی   و راهبردهای درمانی

 1399داور نمونه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،  •

 1399بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  دكترای روانشناسی فارغ التحصیالنمعدل رتبه اول  •

 1396رتبه اول آزمون جامع دكترای روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  •

 1393آزمون دكترای روانشناسی بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، كشوری رتبه اول  •

 تدریس سوابق 

 رسید هایواحد تدریس        

دانشگاه  (،نظریواحد  1مقطع كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی )آسیب شناسی روانی پیشرفته،  •

 1400پاییز  علوم پزشکی ایران،

دانشگاه علوم  واحد نظری و عملی(، 1، مقطع كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی )2بالینی   ارزیابی •

 1400 پاییزپزشکی ایران، 

mailto:zargarinejad.gh@iums.ac.ir
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دانشگاه علوم  واحد عملی(، 1، مقطع كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی )1رفتاری رمان شناختی د •

 1400پزشکی ایران، بهار 

دانشگاه علوم  واحد نظری و عملی(، 1، مقطع كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی )2بالینی   ارزیابی •

 1400پزشکی ایران، بهار 

دانشگاه علوم پزشکی ایران، (، نظری واحد 2) كارشناسی ارشد ماماییمقطع مهارتهای ارتباطی،  •

1399 

(، دانشگاه علوم پزشکی ایران، نظری واحد 2مهارتهای ارتباطی، مقطع كارشناسی ارشد مامایی ) •

1397 

، واحد نظری و عملی( 1.5) ، مقطع كارشناسی ارشد روانشناسی بالینیدرمان شناختی رفتاری •

 1397 دانشگاه علوم پزشکی ایران،

 )دانشجویان و کارورزان( آموزشی های  و دوره هاتدریس کارگاه       

، مركز ساعت( 8) "در افسردگی كودكان و نوجوانان درمانهای شناختی رفتاری"كارورزی دوره  •

 1395 ،مشاوره آرمانا

ساعت(، مركز  3) "مدیریت رفتار كودكان و مهارتهای ارتباطی والد و كودک"كارگاه آموزشی  •

 1393تحقیقات توسعه مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

  1393 ،دانشگاه الزهرا ،ساعت( 8) "فرزند پروری در كودكان مضطرب"كارگاه آموزشی •

  1392، الزهرا ، دانشگاهساعت( 8) "مدیریت رفتار كودكان"آموزشیكارگاه  •

  1392، ، كلینیک روانپزشکی رادساعت( 16) "گاه جامع مدیریت رفتار كودكانكار" •

ی استان تبهزیس ،ساعت( 32) "ری كودكان و نوجوانانآسیب شناسی روانی و اختالالت رفتا"كارگاه  •

  1381، تهران

 بالینیسوابق 

كلینیک روانپزشکی كودک و نوجوان راد: روانشناس بالینی )رواندرمانی كودک و نوجوان(، شهریور  •

 1393تا بهمن  1390

كودک: روانشناس بالینی )مداخالت غیر دارویی(، بیمارستان مركز طبی اطفال، درمانگاه روانپزشکی  •

 1391تا فروردین  1388آذر 

به  1384بیمارستان روانپزشکی روزبه، درمانگاه روانپزشکی كودک و نوجوان: روانشناس بالینی،  •

 مدت یکسال
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، آزمایشگاه نوروسایکولوژی )ارزیابی نوروسایکولوژی(، فروردین علوم شناختیمطالعات موسسه  •

 1388اردیبهشت  تا 1382

  در همایش ها سخنرانی

نخستین همایش فرزند پروری، سازمان ، "فرزند پروری در كودكان مضطرب"سخنرانی با عنوان  •

 1391، دو كلینیک راروانشناسی نظام 

دومین همایش بین ، "و نوجوان پرسشنامه های روانپزشکی كودک روری برم"عنوان سخنرانی با  •

  1383المللی روانپزشکی كودک و نوجوان، 

 مقاالت پژوهشی 

• Zargarinejad G, Zare S, Gharraee B, aghebati A, farahani H, Shirazi E. Inter-

Parental Agreement and discrepancy on ADHD Core Symptoms and 

Externalizing problems Among School-age Children with ADHD. [accepted 

manuscript]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology. 2020 Oct 

4. 

• Alaghband-Rad J, Dashti B, Tehranidoost M, Zargarinejad G, FarhadBeigi P. 

A Preliminary Investigation of Deficits in Executive Functions of Adults With 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder. The Journal of Nervous and Mental 

Disease. 2020 Oct 20. 

• Zarrabi M, Shahrivar Z, Doost MT, Khademi M, Zargari Nejad Gh. 

Concurrent validity of the behavior rating inventory of executive function in 

children with attention deficit hyperactivity disorder. Iranian journal of 

psychiatry and behavioral sciences. 2015 Mar;9(1). 

• Ghorbani Behrooz H, Tohidi M, Mehrabi Y, Tehranidoost M, Zargarinejad G, 

Azizi FE. Relationship between maternal hypothyroidism during pregnancy 

and intellectual development of offspring (in Persian). Pejouhesh dar 

Pezeshki. 2009;32(4). 

• Niroomand M, Tehranidoost M, Tohidi M, Zargari Nejad G, Azizi FE. Effects 

of Maternal Postpartum Thyroiditis on Thyroid Function, Intelligence 

Quotient and Cognitive Development of Their Offspring (in Persian). Iranian 

Journal of Endocrinology and Metabolism. 2009 Jan 15;10(5):473-82. 
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• Zargari Nejad GH, Yekkeh Yazdandoost R. Effictivness of parents training on 

behavior problems children of ADHD (in Persian). Psychological Studies. 

2007;3(2):29-48. 

• Tehranidoost M, Khademi M, Motlagh M, Zargari Nejad G, Shahrivar Z, 

Alaghbandrad J. Visual memory of children with ADHD in comparison with 

normal subjects (in Persian). Advances in Cognitive Science. 2007 Oct 

10;9(3):26-35. 

 :ی بین المللیارائه شده به همایش هاو پوسترهای مقاالت 

• Shahrivar Z., Tehrani-Doost M., Moharreri F., Shirazi E., Zargari Nejad GH., 

Alaghband Rad J. Efficacy of a group triple p for children with ADHD. 

International conference sponsored by ESCAP. Budapest, Hungry, 22-26 Aug 

2009. 

• Tehrani-Doost, M., Khademi M., Shahrivar Z., Zargarnejad Gh. Effect of 

Methylphenidate on visual memory and working memory in children with 

attention-deficit/hyperactivity disorder. International conference 

sponsored by ESCAP. Budapest, Hungry 22-26 Aug 2009 
• Shahrivar Z., Tehrani-Doos, M., Zarrabi, M., Khademi, GH., Zargari Nejad. 

Behavior rating inventory of executive function (BRIEF) in children with 

ADHD. International conference sponsored by ESCAP. Quality of life in child 

and adolescent Mental Health, 22-26 Aug 2009 

• Tehrani-Doost M., Mahmoudi-Gharaei J., Rad Goodarzi R., Zargari Nejad 

GH. Executive function deficits in children and adolescents with autism and 

attention-deficit/hyperactivity disorder in comparison to normal group. 

International conference sponsored by ESCAP. Budapest, Hungry, 22-26 Aug 

2009 

های یافته. ، جواد عالقبند رادگودرزی راد، رضا غزاله زرگری نژاددوست، هدی تهرانیم •

پزشکی كودک و المللی روانارائه شده در دومین كنگره بین ،نوروپسیکولوژیک در اختالل نافذ رشد

 1383 تهران، ایران، ،نوجوان
، جواد عالقبند راد. غزاله زرگری نژاد ، میترا سپاسی،دوست، رضا رادگودرزیمهدی تهرانی •

ارائه شده در دومین كنگره در اختالل بیش فعالی/نقص توجه،  نوروپسیکولوژیکهای یافته

 1383 تهران، ایران، ،پزشکی كودک و نوجوانالمللی روانبین
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 ترجمه کتاب

وانی و سوگ در كودكان و ، درمان شناختی رفتاری معطوف به آسیب ركوهن ، جودیت ا و همکاران -

 ( 1393) ، نرگس علیرضاییدغزاله زرگری نژا، قرایینوجوانان، ترجمه دكتر جواد محمودی 

 طرحهای پژوهشی: 

مشاركت خانواده ها برای ارتقاء خدمات سالمت روان بیماران بدحال "در طرح پژوهشی  یهمکار •

 1394دانشگاه علوم پزشکی ایران،  ،"آموزشی(روانپزشکی )تهیه بسته 

تاثیر آموزش تربیت سازنده به والدین در كاهش مشکالت رفتاری "همکاری در طرح پژوهشی  •

 1387، موسسه مطالعات علوم شناختی ،"كودكان و تغییر روش فرزندپروری

تاثیر آموزش تربیت سازنده به والدین در كاهش مشکالت رفتاری "همکاری در طرح پژوهشی  •

 1387، ه مطالعات علوم شناختیموسس ،"كودكان در مادران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران

كاركردهای اجرایی در كودكان طیف اوتیستیک در مقایسه با گروه " همکاری در طرح پژوهشی •

 1386، موسسه مطالعات علوم شناختی ،"شاهد

در مقایسه با گروه  ADDكاركردهای اجرایی در كودكان مبتال به " همکاری در طرح پژوهشی •

 1385 ،شناختیموسسه مطالعات علوم  ،"شاهد

موسسه مطالعات ، "(CARS)ارزیابی اعتبار پرسشنامه اوتیسم كودكی "همکاری در طرح پژوهشی  •

 1385، علوم شناختی

موسسه مطالعات  ،"(GARS)ارزیابی اعتبار پرسشنامه اوتیسم گیلیام "همکاری در طرح پژوهشی  •

 1385، علوم شناختی

پرسشنامه توانایی ها و مشکالت در نمونه های ارزیابی اعتبار "همکاری در طرح پژوهشی  •

 1384، موسسه مطالعات علوم شناختی، "كلینیکی

تاثیر داروی سدیم والپروات و توپیرامات بر كاركردهای شناختی "همکاری در طرح پژوهشی  •

  1384، موسسه مطالعات علوم شناختی، "نوجوانان مبتال به اختالل دوقطبی

در  OCDسی كاركردهای اجرایی در كودكان و نوجوانان مبتال به برر"همکاری در طرح پژوهشی  •

 1383  ،موسسه مطالعات علوم شناختی، "مقایسه با گروه شاهد

كاركردهای اجرایی در كودكان و نوجوانان مبتال به سندرم تورت با و "همکاری در طرح پژوهشی  •

 1383، تیموسسه مطالعات علوم شناخ،  "در مقایسه با گروه شاهد ADHDبدون 
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در مقایسه با  ADHDبررسی كاركردهای اجرایی در دختران مبتال به "همکاری در طرح پژوهشی  •

 1382 ،موسسه مطالعات علوم شناختی ،"گروه شاهد

 داوری 

 مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرانداور  •

 کارگاه های آموزشیشرکت در دوره ها و 

 دوره های ویژه        

• Schema Therapy Online Course: The Schema Mode Model and Mode 

Intervention for Complex Cases: online course, Dr Chris Hayes and Dr Rob 

Brockman, Schema Therapy Training Online, Australia, 2021 

• The Basic Schema Model, Methods, and Strategies: online course, Dr Chris 

Hayes and Dr Rob Brockman, Schema Therapy Training Online, Australia, 

2021 

• Cognitive Behavioral Therapy Techniques, Dr. Keith Dobson, Tehran 

Psychiatric Institute, 2003 

ساعت كارورزی مداخالت غیر دارویی در كلینیک فوق تخصصی تروما و آسیب های شدید  50 •

  1387بیمارستان روانپزشکی روزبه، ، كودكان و نوجوانان

 کارگاه، وبینار ....  

• Schema Therapy in the Age of COVID-19 Pandemic: 1.5 Hour Online 

Webinar, Dr Rob Brockman, Schema Therapy Training Online, Australia, 

2021 

• Getting Confident Working with Trauma Memories and PTSD: A Schema 

Therapy Perspective: 1 Hour Online Webinar, Dr Chris Hayes, Schema 

Therapy Training Online, Australia, 2021 

• Schema therapy and more, 1.5 Hour Online Webinar, Dr Jeffery Young, 

Schema Therapy Training Online, Australia, 2021 

• Schema Therapy for Narcissistic Personality Disorder, 1 Hour Podcast Video, 

Wendy Behari, Schema Therapy Training Online, Australia, 2021 

•  Schema Therapy for Eating Disorders, 1 Hour Podcast Video, Susan 

Simpson, Schema Therapy Training Online, Australia, 2021 
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• What’s the Schemata with Addiction, 1 Hour Podcast Video, Liz Lacy, 

Schema Therapy Training Online, Australia, 2021  

• ACT, Schema & Building a Healthy (Adult) Flexible Self: 1 Hour Podcast 

Video, Prof Joseph Ciarrochi, Schema Therapy Training Online, Australia, 

2021  

ساعت(، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی  8اصول نگارش و انتشار مقاالت علمی ) •

 1399ایران، 

 1397انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ساعت(،  4پروپوزال نویسی ) •

 1396ساعت(، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  5پژوهش در آموزش ) •

ساعت(، مركز تحقیقات بهداشت روان  12روش های جمع آوری داده ها در پژوهشهای كیفی ) •

 1395دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

  1393ساعت(، انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران،  32روابط ابژه ) •

 1391ساعت(، دكتر علی زاده محمدی،  4هنر درمانی در كودكان مبتال به بیماری های خاص ) •

ساعت(، مركز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی  24اصول درمانهای شناختی رفتاری در كودكان ) •

 1387م پزشکی تهران، بیمارستان روزبه، دانشگاه علو

 1382ساعت(، موسسه مطالعات علوم شناختی،  48)فنون درمانهای شناختی رفتاری  •

ساعت(، انستیتو روانپزشکی  8یشگیری و درمان اعتیاد )اهداف، سیاست ها و برنامه تدوین متون پ •

 1381تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 هاعضویت 

 سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران  حرفه ای پروانه فعالیتیت و عضو •

   ایران انجمن روانشناسی بالینی یتعضو •


