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 آموزش تخصصی

مؤسسه آموزشی/ دانشگاه  رشته مدرک     سال 

3919 دکتری تخصصی ستی و توانبخشییدانشگاه علوم بهز روانشناسی بالینی  

 1936 کارشناسی ارشد شیستی و توانبخیدانشگاه علوم بهز روانشناسی بالینی

 1931 کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی روانشناسی بالینی
 

 

 

 

 

 مهدی امینی

 دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

 ایرانت علمی دانشگاه علوم پزشکی عضو هیئ

 دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان

 )انستیتو روانپزشکی تهران(

 دپارتمان اعتیاد

mailto:amini.mehdi@gmail.com
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 های تخصصیدوره

 سال دوره مؤسسه آموزشی

ها و فنون طراحی و اجرای کارگاه آموزشی برای روش ایران پزشکی علوم دانشگاه

 بزرگساالن
1936 

ادبی و چگونگی کار با  راهکارهای پیشگیری از سرقت ایران پزشکی علوم دانشگاه

 فزارهای تشخیص آننرم
1936 

 1936 پژوهشی مقاالت و هاطرح داوری و نقد ایران پزشکی علوم دانشگاه

 1931 سنجیعلم مبانی ایران پزشکی علوم دانشگاه

 1931 پروژه مدیریت ایران پزشکی علوم دانشگاه

 Structural Equation Modeling (SEM) 1931 ایران پزشکی علوم دانشگاه

 Confirmatory Factor Analysis (CFA) 1931 ایران پزشکی علوم دانشگاه

 Pathway Analysis 1931 ایران پزشکی علوم دانشگاه

 1931 پزشکی پژوهش در اخالق تهران پزشکی علوم دانشگاه

 1931 سیستماتیک مرور مطالعات نگارش و اجرا طراحی، ایران پزشکی علوم دانشگاه

 R 1939افزار برنامه نویسی با نرم ژوهشکده آمارپ

 EEG/ERP Signal Processing 1939 درخشان ذهن هیگروه آت

 1939 (T.O.Tی )زندگ هایمهارت یگریمرب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 31-39 یمراکز درماندر  کیاستراتژ تیریو مد یزریبرنامه گروه آتیه درخشان ذهن

 Factor analysis 1931 زشکی ایراندانشگاه علوم پ

 مرکز پارند
 در درمان Neurofeedbackکاربرد 

 روانی اختالالت 
1933 

 How to Review a Paper 1933 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 Scientific Writing 1933 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 Advanced Scientific Writing 1933 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 1933 حجم نمونه نییتع دانشگاه علوم پزشکی تهران

 1931 یو خشونت خانگ  PTSD یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز

 1931 یافسردگ یشناخت یرفتاردرمان یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز

 1931 یاختالالت اضطراب یشناخت یرفتاردرمان یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز

 IELTS 36-39 یو توانبخش یستیوم بهزدانشگاه عل
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 1939 ی ژاپنیمقدمات دوسا گروه روانشناسی بالینی

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 

 بهزیستی و توانبخشی
 1939 یدر علوم پزشک یفیک هایپژوهش

 

 تخصصیزمینه 
 

 اختالالت شخصیتتشخیص و درمان ارزیابی، 

 اعتیادارزیابی، تشخیص و درمان 

 شناختی ـ رفتاری هایدرمان

 مطالعه رفتارهای اجتماعی و شخصیت

 روانشناسی صنعتی و سازمانی

 
 

 تدریس/تجارب آموزش
 

 مکان   مؤسسه/ دوره   سمت  سال

 دانشگاه علوم پزشکی ایران مبانی شناختی و رفتاری اعتیاد تدریس 1931

 ج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )ع اصول روانشناسی بالینی تدریس 1939

 اهلل )عج( هیبق یدانشگاه علوم پزشک مصاحبه و تشخیص اختالالت روانی تدریس 1939

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی روانشناسی بالینی کودک تدریس 1933

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی روانشناسی معلولین تدریس 1933

 وم بهزیستی و توانبخشیدانشگاه عل روانشناسی عمومی و  بیماران تدریس 1931

 کانون اصالح و تربیت قزوین آموزش کنترل خشم  مربی 1931

 

 
 تجارب پژوهشی

 

 عنوان پژوهش  سمت سال

بــر اســا   تیشخصــ پرسشــنامه هــای روانســنجیو بررســی ویژگــیترجمــه، انطبــاق  مجری 1931
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( در جمعیـت  PID-5ی )اخـتالالت روانـ   یو آمـار  یصیتشخ یپنجم راهنما شیرایو

 عمومی

فـراد  سی رابطه میان ابعاد سرشتی و منشی شخصیت با راهبردهای تنطیم هیجـانی ا برر مجری 1931

 مبتال به اختالالت هیجانی

اجتمـاعی  روشـی مـ در در پیشـگیری از ورود مجـدد       -مراکز روزانه حمایت روانی مجری 1936

 های اصالح و تربیتمددجویان به کانون

 تأدیر آموزش کنترل خشم بر کاهش پرخاشگری نوجوانان کانون اصالح و تربیت مجری 1936

ظه و توجه بر کاهش نقایص حافظـه سـالمندان مبـتال بـه دمـانس      بخشی حافتأدیر توان مجری 1936

 آلزایمر

بررسی و مقایسه رابطه سـطوح دلبسـتگی پـیش از دبسـتان بـر رفتارهـای ناسـازگارانه         مجری 1936

 کودکان کال  اولی به مهد رفته و به مهد نرفته  

 آموزان دبستانی ایرانبررسی بیان عاطفی دانش همکار 1936

 رابطه بهداشت روانی و عمل به باورهای دینی دانشجویان اصلی رهمکا 1931

 سالمندی موفق  افق روشن زندگی مجری 1939

 نوجوانان، اکستازی  نگرش و تغییر نگرش  مجری 1939

 رابطه همرنگی با جماعت و بهداشت روانی دانشجویان مجری 1931

 
 

 های اجراییمسئولیت
 

 مؤسسه/ مرکز    سمت سال

 دانشگاه علوم پزشکی ایران -پژوهشی عوامل انسانی و تصادفات هسته مسئول 1936

 دانشگاه علم و صنعت -رواندرمانگر مرکز مشاوره دانشجویی 1939

 دانشگاه تربیت مدر  -رواندرمانگر مرکز مشاوره دانشجویی 31-39

 گروه آتیه درخشان ذهن -ارزیاب کلینیک تشخیص 31-33

 گروه آتیه درخشان ذهن درمانی گروهی درمدیر بخش روان 39-33

 شرکت توزیع برق فار  -همکار طرح توسعه منابع، استعدادیابی و جانشین پروری 1939

 شرکت توزیع برق همدان -همکار طرح تأمین مدیر، استعدادیابی و جانشین پروری 1931

ت بازرسی کیفیت و شرک همکار طرح توسعه منابع انسانی، استعدادیابی و جانشین پروری 1931

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=lotfei2007@gmail.com&seed=72695070867746921143994021023092529757883480&cod_tarh=94-03-185-26435
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=lotfei2007@gmail.com&seed=72695070867746921143994021023092529757883480&cod_tarh=94-03-185-26435
http://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%2Fwww.isqi.co.ir%2F&ei=nILPVN3NJs6AaaS_gZAP&usg=AFQjCNHywKYsGGfMJFJv2vAVLP54oBn-pg&sig2=Ochq41vIFdcpKqH0oly9gA&bvm=bv.85076809,d.d2s


 5 

  استاندارد ایران

 ای تهرانشرکت برق منطقه -همکار طرح توسعه منابع انسانی، استعدادیابی و جانشین پروری  1931

 ای مازندرانشرکت برق منطقه -همکار طرح تأمین مدیر، استعدادیابی و جانشین پروری  1931

 ای اصفهانشرکت برق منطقه -همکار طرح تأمین مدیر، استعدادیابی و جانشین پروری  1931

 شرکت توزیع برق گیالن -همکار طرح تأمین مدیر، استعدادیابی و جانشین پروری 1931

 شرکت فوالد آلیاژی ایران -همکار طرح توسعه منابع انسانی، استعدادیابی و جانشین پروری 1931

 )مناطق آزاد تجاری ایران( بانک مسکن -وانشناختی داوطلبان استخدام ارزیابی ر 1931

 بانک مسکن -ارزیابی روانشناختی داوطلبان استخدام  1933

 زندان مرکزی قزوین -درمانی مجری طرح روان 31-33

 کردستان شرکت توزیع برق -همکار طرح تأمین مدیر، استعدادیابی و جانشین پروری 1933

 های استان قزوین اداره کل زندان -پروژه استخداممجری  1933

 بانک مسکن -ارزیابی روانشناختی داوطلبان استخدام 1936

 بانک مسکن -ارزیابی روانشناختی داوطلبان استخدام 1936

 مرکز مشاوره شمالشرق بنیاد شهید و امور ایثارگران -روانشنا  بالینی 1933

 اوره دانشجویی دانشگاه تهرانمرکز مش - روانشنا  بالینی 31-33

 کانون اصالح و تربیت قزوین - روانشنا  بالینی 6-58

 درمانی مهرورزانمرکز مشاوره و روان - روانشنا  بالینی 1-39

 زندان مرکزی قزوین -روانشنا  بالینی 1931

 مرکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی - روانشنا  بالینی 1931

 سازمان آموزش و پرورش استثنایی -هوش ارزیابی 31-13

 

 

 های علمیعضویت در انجمن
 

 مکان انجمن علمی سال
 ایران/ تهران انجمن روانشناسی ایران 1931

 ایران/ تهران اجتماعی سالمندان -کمیته تحقیقات روانی 1931

 ایران/ تهران انجمن روانشناسی بالینی 1931

http://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%2Fwww.isqi.co.ir%2F&ei=nILPVN3NJs6AaaS_gZAP&usg=AFQjCNHywKYsGGfMJFJv2vAVLP54oBn-pg&sig2=Ochq41vIFdcpKqH0oly9gA&bvm=bv.85076809,d.d2s
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 ایران/ تهران جمهوری اسالمی ایران مشاورهسازمان نظام روانشناسی و  1933

 

 

 

 /سمینارمقاالت ارائه شده در همایش
 

 مکان  عنوان مقاله  همایش/ سمینار سال
پیشـــگیری دانـــش   1931

مدار از آسیب هـای  

 اجتماعی

 ایران/ تهران تادیر درمان اجتماع مدار بر بهبود کیفیت زندگی زندانیان سارق

دومـــــین کنگـــــره  1931

اســی انجمــن روانشن

 ایران

تادیر توانبخشی شناختی در کاهش نقایص شناختی سالمندان مبتال  

 به دمانس آلزایمر
 ایران/ تهران

ــتفاده از   1936 ــاهش اس ک

 مجازات زندان

مراکز روزانه حمایت روانی ـ اجتماعی  روشی م در در پیشگیری از 

 های اصالح و تربیتورود مجدد مددجویان به کانون

 ایران/ تهران

ــتفاده از   1936 ــاهش اس ک

 مجازات زندان

تأدیر آموزش کنترل خشم بر کاهش پرخاشـگری نوجوانـان کـانون    

 اصالح و تربیت

 ایران/ تهران

ــت روان  1936 بهداشــــــ

 دانشجویان

 ایران/ تهران رابطه بهداشت روانی و عمل به باورهای دینی دانشجویان

 ان/ تهرانایر سالمندی موفق  افق روشن زندگی سالمندی سالم 1931

کلیـات پیشـگیری و    1931

 درمان اعتیاد
 نوجوانان، اکستازی  نگرش و تغییر نگرش

 ایران/ تهران

 

 

 داوری در مجالت

 مجله سال

1939 Iranian  Red Crescent Medical Journal 

 International Journal of High Risk Behaviors and Addiction تاکنون 31

 Journal of Practice in Clinical Psychology تاکنون 39
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 مجله طب نظامی تاکنون 31

 مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی تاکنون 31

 

 

 المللیبینعلمی و  قاالت ارائه شده در مجالتم
Amini M, Pourshahbaz A, Mohammadkhani P, Lotfi M, Khodaie Ardakani M,. The 

Investigation of Construct Validity of  Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-5 Antisocial and Borderline Personality Disorders. International Journal of 

Preventive Medicine, 2014; 5(12). 

 

Amini M, Pourshahbaz A, Mohammadkhani P, Khodaie Ardakani M, Lotfi M. The 

DSM-5 Levels of Personality Functioning and Severity on Iranian Patients with 

Antisocial and Borderline personality Disorders. Iranian  Red Crescent Medical 

Journal, 2015; 17(8). 

 

Amini M, Pourshahbaz A, Mohammadkhani P, Khodaie Ardakani M, Lotfi M, 

Ramezani M. A. The Relationship between Five-Factor Model and DSM-5 Personality 

Traits on Patients with Antisocial Personality Disorder.  Journal of Research in Medical 

Sciences, 2015; 20(5): 470–476. 
 

Amini M, Pourshahbaz A, Mohammadkhani P, Lotfi M. The Relationship between 

Five-Factor Model and DSM-5 Personality Traits on Patients with Borderline 

Personality Disorder. Practice in Clinical Psychology, 2014; 2(2). 

 

Lotfi M, Amini M, Fathi A, Karami A, Ghiasi S. Personality Traits, emotion regulation 

and impulsive behaviors in patients with borderline personality disorder. Iranian 

Journal of Clinical Psychology. 2014: 2(2).  

 

Lotfi M, Bakhtiyari M, Asghar nezhad A, Amini M. The Effectiveness of 

Transdiagnostic Therapy on emotion regulation strategies of patients with emotional 

disorders: A randomized clinical trial. Iranian Journal of Clinical Psychology. 2014; 

2(1). 

 

Lotfi M, Bakhtiyari M, Asghar nezhad A, Amini M. Comparison of the Effect of 

Transdiagnostic Therapy with Cognitive-Behavior Therapy on patients with Depression 

and anxiety disorders. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2014; 3. 

 
Lotfi M, Amini M. The Relationship between Personality Traits, Improvement and 

Recurrence in women with Breast Cancer.  International Cancer Congress. 2014. 
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بخشی شناختی  روشی م در در کاهش نقایص . توانمژگان یبهروز، دادخواه اصغر، لطف یدولتشاه ،یمهد ینیام

 .1931مجله سالمند. . شناختی سالمندان مبتال به دمانس آلزایمر

  

حافظه  صیحافظه و توجه در کاهش نقا بخشیتوان ریتأد، دولتشاهی بهروز، دادخواه اصغر، لطفی مژگان.  امینی مهدی

 .1931. مجله سالمند. مریان مبتال به دمانس آلزاسالمند


