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 آموزش
فارغ  .0831 ورودی بهمن ی روان شناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی ایران ، انستیتو روان پزشکی تهران.ادکتر

 .0831التحصیل در بهمن ماه 

مهرماه  ورودی . دانشگاه علوم پزشکی ایران ،  انستیتو روان پزشکی تهراناز بالینی  شناسیکارشناسی ارشد روان 

 .0831آبان  تا 0831

 .0831تا  0831 ورودی.دانشگاه علامه طباطبایی ،کارشناسی روان شناسی بالینی

 حوزه تخصصی

 روان درمانی متمرکز بر هیجان

 مداخله در بحران

 سلامت روان

 پیشگیری از خشونت

 مداخله در ازارهای جنسی

 مشاوره ازدواج و طلاق زوج درمانی

 موزیدوره های باز آ

 .0811. کتابخانه مرکزی . مرداد.نقد و داوری مقالات. دانشگاه علوم پزشکی ایران

 .8931اخلاق حرفه ای. مرکز مدیریت و توسعه آموزش. دی..  دانشگاه علوم پزشکی ایران

 0813ابان دو روزه روایی سازی ازمونها.دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشکده پزشکی. شرکت در کارگاه 
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 0813مهر .اه علوم پزشکی ایران. دانشکده پزشکی. شرکت در کارگاه یک روزه اخلاق در پژوهشدانشگ

 0813اموزشی محاسبه حجم نمونه.مهر دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشکده پزشکی. شرکت در کارگاه 

 0813انتشار علمی. اسفند کارگاه یک روزه  کتابخانه مرکزی. ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 0813همن ترجمان دانش. ب کارافرینی و  یک روزه سمینار ،نشگاه علوم پزشکی ایراندا

 ه،کارگاه یک روزدانشگاه علوم پزشکی ایران

 0813روش تحقیق مقدماتی. بهمن  

 0813. بهمن ،کارگاه یک روزه علم سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران-

 0813زی. مهر اموزش مجا،کارگاه یک روزه دانشگاه علوم پزشکی ایران-

 0813اشنایی با جست و جوی الکترونیک. مهر ،کارگاه یک روزه دانشگاه علوم پزشکی ایران-

 0813مدیریت دانش. بهمن ،کارگاه یک روزه دانشگاه علوم پزشکی ایران-

 0813اندنوت. بهمن ،کارگاه یک روزه دانشگاه علوم پزشکی ایران-

 0813روش تدریس مقدماتی. دیه ،کارگاه یک روزدانشگاه علوم پزشکی ایران-

 . دانشکده علوم رفتاری.0813دانشگاه علوم پزشکی ایران،کارگاه دو روزه مرور نظام مند. دی-

 .0813شرکت در کارگاه اموزش در پژوهش.مهرماه  -

 0813دانشگاه علوم پزشکی ایران،کارگاه دو روزه تعلیم و تربیت پنهان. مرداد -

دانشگاه علوم بهزیستی و  .شنایی با اصول پروپوزال نویسی برای طرح های نیمادسه روزه ا شرکت در کارگاه-

 .0813توانبخشی.تابستان 
 0813اشنایی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی. مرداد روزه  سه،کارگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران-
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ن پزشکی تهران، کارگاه سه روزه دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انستیتو روا -

 .0811تحقیق کیفی اردیبهشت ماه 

روزه  3دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روان پزشکی تهران، کارگاه  -

 . 0811بهمن و اسفند مرور سیستماتیک و متاآنالیز توسط دکتر کشتکار 

یک روزه نشکده علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روان پزشکی تهران. کارگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران، دا -

 . 0811آشنایی با نحوه ی داوری مقالات پژوهشی خرداد 

دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روان پزشکی تهران، کارگاه یک روزه  -

 .0811ان آشنایی با نرم افزار اکسل، زمست

دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روان پزشکی تهران، کارگاه یک روزه  -

 . 0811آشنایی با مدیریت پروژه، اسفند 

 . 0811کارگاه یک روزه آشنایی با آموزش مجازی، پاییز .دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت  -

وم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان. انستیتو روان پزشکی تهران، کارگاه دو روزه دانشگاه عل -

 . 0811زمستان  تحقیق در علوم سلامت،آشنایی با 

دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان کارگاه یک روزه معنویت و اخلاق حرفه ای  -

 . 0811گال خرداد توسط پروفسور تری لین 

دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان. کارگاه یک روزه پژوهش در معنویت و  -

 . 0811سلامت معنوی. تهران، بهمن 

 درمان ، شرکت در کارگاه آموزشی : تکنیک های رفتاری شناختی برایشی بهزیستی و توان بخ علوم دانشگاه -

 0831تهران.بهمن ماهاز کانادا. دابسون  دکتر کیت  مشکلات زناشویی ،

 .0831 ماهآذر تا 0831 ماهآذراز  ی مقطع دکتری روان شناسیینترندانشگاه علوم پزشکی ایران ، گذراندن دوره ا -
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دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، مرکز بهداشت چالوس . شرکت در کارگاه آموزشی طرح ادغام بهداشت روان  -

 .0831مهرماه  . PHCبکه در نظام ش

کیفی با در  موزشی: آشنایی با شیوه های پژوهششرکت در کارگاه آ ،ایرانبهزیستی و توان بخشی علوم دانشگاه  -

به  0831تهران.تیرماهنظر گرفتن مدلهای فرهنگی برای زنان مبتلا به افسردگی در ایران توسط دکتر اکبلاد از سوئد.

 مدت دو روز

موزشی : تکنیک های رفتاردرمانی شناختی توسط دکتر کیت دابسون از کانادا.تهران.اردیبهشت شرکت در کارگاه آ

 به مدت سه روز.  0831ماه 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، مرکز بهداشت ساری . شرکت در کارگاه مشاوره با بیماران مبتلا به عفونت ایدز 

 0833بهداشتی دانشگاه.مرداد ماه  توسط معاونت

  گزاری کارگاهها و دوره های آموزشیبر 

معلمین، پزشکان و دانشجویان در تاکنون برای روان شناسان، مدیران،  0831برگزاری کارگاههای آموزشی از سال 

لاق، طزمینه حوزه های مختلف روان شناسی از جمله درمان های روان شناختی، زوج درمانی. مشاوره ازدواج و 

درمان های مبتنی بر ذهن اگاهی، مداخله روان شناختی در پیمان شکنی، فرزند پروری، مداخله ، مداخله در بحران 

 . در خودکشی. مداخله روان شناختی در قربانیان آزارهای جنسی کودکی

 سابقه ی حرفه ای 

از روان  سلامتدانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان. گروه عضو هیئت علمی  -

ارشد بهداشت روان. تدریس درس مداخله در  دانشجویانبه تدریس تئوری و تدریس در فیلد .تاکنون 0811بهمن 

  بحران به دانشجویان ام پی اچ.

دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان. انستیتو روان پزشکی تهران. مشاوره و روان  -

تا  0833از بهمن .وان پزشکی در درمانگاه انستیتو روان پزشکی تهران درمانی و آموزش پاره وقت دستیاران ر

 . 0811بهمن 
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لغایت شهریور  0833گروه روان شناسی عضو هیئت علمی تمام وقت از مهر ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن  -

 تدریس دروس روان شناسی به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد روان شناسی.  0818

شبکه بهداشت و درمان نوشهر. چالوس مرکز بهداشت نوشهر؛ کارشناس ، انشگاه علوم پزشکی مازندران د -

 . 0831لغایت مهر  0830بهداشت روان از دی ماه 

 . 0833لغایت شهریور  0831مرکز بهداشت چالوس: کارشناس بهداشت روان از مهرماه 

کارشناس امور روانی از شهریور ماه ، شکی زارع ساری بیمارستان روان پز. دانشگاه علوم پزشکی مازندران  -

 . 0831لغایت بهمن  0833

 . 0831لغایت  0831دانشگاه تهران: مرکز مشاوره دانشجویی: فعالیت به عنوان مشاور دانشجویان از مهر  -

  فعالیت در بخش خصوصی

 . 0833ت لغای 0831از سال  مشاوره سگالمرکز مراکز مشاوره و کلینیک های درمانی: 

 . 0831تا پایان  0838مطب روان پزشکی دکتر ملکوتی از سال  -

 . 0811لغایت  0833مطب دکتر محمد رضا محمدی از سال  -

 روز در هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه.  دو . تاکنون 0811مطب دکتر حمید یوسفی فعالیت از سال  -

هر روز  0811تا  0833. روان درمنی و زوج درمانی از سال درمانگاه روان پزشکی انستیتو روان پزشکی تهران . -

 تا کنون روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته. 0811هفته و از سال 

 منتشر شده  کتاب های

 (. شناخت درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی.نشر دانژه.0811قهاری، ش)

 : نشر دانژه.(. درمان اختلال پانیک و گذر هراسی.تهران0811قهاری، ش)

 (. درمان اختلالات کندن مو ، پوست و ناخن. تهران نشر رشد.0813قهاری ، ش)
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 (. رهایی از خشم و پرخاشگری. نشر دانژه.0813قهاری ، ش)

 (. درمان اعتیاد : راهنمای خانواده.نشر رشد0813قهاری، شهربانو)

غلبه بر افسردگی. ترجمه شهربانو قهاری و  (. مهار سگ سیاه : راهنمایی برای0831آیس بت ، ب   )قهاری ، ش)

 مهران ضر غامی . تهران: انتشارات رشد

 (. تغییر طرح واره ها. نشر رشد0813

 (. زوح درمانی. نشر رشد0813قهاری ، ش)

 . مشاوره پیش از ازدواج با موارد دشوار. نشر دانژه.(0813قهاری ، ش)

 . مهارتهای چالشی. نشر دانژه.(0813قهاری ، ش)

 . درمان اعتیاد: راهنمای بیمار. نشر رشد.(0813)، ضرغامی م قهاری ، ش

 .. نشر رشد: راهنمای درمانگر. درمان اعتیاد(0813)، ضرغامی م قهاری ، ش

( مهارتهای مقابله ای برای زنان مبتلا به سرطان پستان. راهنمای درمانگران تهران: 0813) ، بوالهری ، جقهاری ، ش 

 نشر رشد. 

 بیمار و خانواده.( مهارتهای مقابله ای برای زنان مبتلا به سرطان پستان. راهنمای 0813)، بوالهری ، ج، ش  قهاری

 تهران: نشر رشد. 

 ( پیمان شکنی در زناشوئی: راهکارهایی برای مداخله ، تهران نشر دانژه. 0811قهاری ، ش )

 مای درمانگران. تهران نشر دانژه( کاربرد صندلی خالی در روان درمانی: راهن0811فهاری ، ش )

 ( رفتار درمانی دیالکتیکی ، نهران نشر دانژه 0811قهاری ، ش )

 اه تهران مرکز مشاوره دانشجویی. ( گام به گام تا سلامت روان، راهنمای دانشجویان دانشگ0811قهاری، ش )

 ( رضامندی زناشوئی تهران نشر دیلماج. 0813قهاری ، ش . فرخی ، ن )
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( بیماری ام س : راهکارهای روان شناختی برای مداخله، 0811، ش عزت طلب ، ف، عزت طلب ، ف )قهاری 

 تهران: نشر دیلماج. 

 ( مشاوره طلاق: راهنمای روان شناسان، تهران: نشر دانژه . 0811قهاری، ش. بوالهری ، ج )

 .(. درمان اختلال جسمانی کردن . تهران : نشر قطره 0811قهاری ، شهربانو )

 (. مهارت های نوجوانی. تهران : نشر قطره .0811قهاری ، شهربانو )

 (. درمان اختلال دوقطبی . تهران : نشر قطره .0810قهاری ، شهربانو )

 (. درمان اختلال درد مزمن . تهران : نشر قطره .0811قهاری ، شهربانو )

 دانژه فرمول بندی تهران : نشر سنجش و (. 0811قهاری ، شهربانو )

 درمان اختلال پانیک و گذرهراسی . تهران : نشر قطره .سنجش و (. 0833قهاری ، شهربانو و زرگر ، فاطمه )

 دانژه.  درمانی :  تهران نشر رفتارفنون (. 0811قهاری ، شهربانو )

 . تهران: نشر قطره.خودکشی . ترجمه قهاری و همکاران (.مدیریت سنجش خطر0831کوچر ، س ، چهیل ، سونیا )

 (. مهارت های چالشی در شناخت درمانی . تهران : نشر قطره .0833قهاری ، شهربانو )

 (. صد نکته کلیدی برای جوانان در آستانه ازدواج .تهران : نشر قطره.0831قهاری ، شهربانو )

 (. سنجش و درمان موکنی . تهران : نشر قطره .0831قهاری ، شهربانو )

 با خودتخریبی .تهران نشر روان شناسی وهنر. (. وداع0831قهاری ، شهربانو )

 (.وداع با دیگرتخریبی. تهران نشر روان شناسی وهنر.0831قهاری ، شهربانو )

 (. از خودآگاهی تا خودشناسی . تهران نشر روان شناسی وهنر.0831قهاری ، شهربانو )

 تهران :نشر قطره .  ( . مهارت های پایه در مشاوره و روان درمانی.  .0831قهاری ، شهربانو )

 . اثر اوتمر و اوتمر. تهران انتشارات ارجمند.DSM-4(. مصاحبه تشخیصی بر مبنای 0831دکتر نصر و همکاران )
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 ( .راهنمای اخذ شرح حال در مصاحبه تشخیصی . نشر قطره .0831قهاری ، شهربانو )

ویژه زنان قربانی خشونت. تهران،  شونت.قربانی خ( مهارتهای مقابله ای برای زنان 0833قهاری، ش بوالهری ج )

 . دانژهنشر 

کارشناسان  پزشکان و ویژه  قربانی خشونت.( مهارتهای مقابله ای برای زنان 0833قهاری، ش بوالهری ج )

 . دانژه. تهران، نشر بهداشتی

 و فن آوری . (.مهارت های ارتباطی :ویژه مطالعه دانشجویان . وزارت علوم و تحقیقات0833قهاری ، شهربانو)

 دانشگاه تهران.

 (. کودکان و بلایا . تهران : نشر قطره 0833قهاری ، شهربانو )

(. راهنمای درمانی رویکرد رفتاری شناختی در 0831قهاری ،ش ؛ عاطف وحید ، م .ک ؛ اصغر نژاد فرید ، ع، ا )

 تهران: نشر قطره.  درمان سوء مصرف حشیش : ویژه درمانگران.

(. راهنمای گام به گام رویکرد رفتاری شناختی  0831طف وحید ، م. ک ؛ اصغر نژاد فرید ، ع، ا )قهاری ، ش ؛ عا

 تهران: نشر قطره. رفتاری در  درمان سوء مصرف حشیش : ویژه مصرف کنندگان حشیش . 

 ( . رازهای  شادمانی . تهران :نشر هور 0833قهاری ، شهربانو )

 .(. افسردگی .تهران : نشر قطره 0833قهاری ،شهربانو ، )ضرغامی ،مهران 

 ( . رازهای  خلاقیت . تهران :نشرهور . 0833قهاری ، شهربانو )

 ( . رازهای شفای معنوی . تهران :نشرهور . 0833قهاری ، شهربانو )

 شفای کودک درون.تهران نشر روان شناسی و هنر.برای (. نود و نه راه 0833قهاری ، شهربانو )

 (. زندگی بدون سیگار . تهران : نشر قطره.0833)قهاری ، شهربانو 

 (.پارانوئید . تهران : نشر قطره .0833،ضرغامی ،مهران )قهاری ، شهربانو 

 (.اختلال شخصیت وسواسی جبری.تهران: نشر قطره0811قهاری ، شهربانوو زنوزیان ، سعیده )
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 ان: نشر قطره(.اختلال شخصیت وابسته.تهر0811قهاری ، شهربانو و زرگر ، فاطمه )

 . تهران :نشر قطره .  زاریهمسرآ(. 0833قهاری ، ش ؛ بوالهری ، جعفر )

 (. زندگی بدون استرس . تهران : نشر قطره .0833قهاری ، شهربانو )

 (. سالم زندگی کنید . تهران : نشر قطره .0833قهاری ، شهربانو )

،کارشناسان و کارکنان : ویژه مطالعه مسئولینهای زندگی (. کتاب راهنمای آموزشی مهارت 0831قهاری ، ش )

 .0831دانشگاه تهران.وزارت علوم و معاونت دانشجویی و فرهنگی . چاپ اول زمستان 

(. آموزش روانی خانواده : راهنمایی برای مشاوران ، روان شناسان ، 0838قهاری ، شهربانو ؛ بوالهری ، جعفر )

 ی . تهران : انتشارات بشری .روان پزشکان ، پزشکان و مددکاران اجتماع

ترجمه شهربانو قهاری و مهران  (.ترک اعتیاد:درمان گام به گام مراجعان.0831لیندا ،س .سوبل ،مارک ،ب ، سوبل)

 تهران انتشارات رشد.ضرغامی .

 

 مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی

 

تفکر نقاد به عنوان یکی از ابعاد سلامت روان در کتاب  (.8933خرمی ، ز)مارابی، پ .و معماریان ، ن .، بوالهری ، ج .،  قهاری ، ش  و 

 .584-573صفحه : . 4شماره  مجله سلامت اجتماعی. دوره هفتم .های درسی دوره ابتدایی. 

 
Farhanghi,Z., & Ghahari,Sh.(2020). The effect of positive psychology on dysfunctional attitudes and 
emotional self-regulation in addicted women; a positive approach.  Journal of Negative Results in Clinical 
and Experimental Studies. 

(. سبک های ابراز گری هیجانی، همدلی عاطفی، رضایت زناشویی 0813فتوت، ف. قهاری.ش و سالمی خامنه.ع )

شماره .مجله پزشک و پرستار در رزم ودکان ای دی اچ دی.با میانجی گری سبک دلبستگی در مادران ک  پنجم و بیست 

 .3 زمستان هفتم سال

Ghahari, Sh.,  Mohammadi-Hasel, K.,  Malakouti, S.K., &  
Roshanpajouh,M.(2020).Mindfulness-based Cognitive Therapy for Generalised Anxiety Disorder: a 

Systematic Review and Meta-analysis. East Asian Arch Psychiatry 2020;30:52-6. 

 
 

درک مردان مرتکب همسرازاری در باره برابری، نقش ،  و  . (1399نگاری ، ر.و بوالهری، ج .قهاری.ش .و صفرانداقی، ا.)
.3مجله سالمت اجتماعی.دوره هفتم.شماره  حقوق زن و مرد در خانواده: یک مطالعه ی کیفی.  
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Zamanian S, Danesh E, Bolhari J, Ahadi H, Ghahari SH. A comparison of effectiveness of acceptance and 
commitment therapy and spiritual therapy on death anxiety of women with breast cancer. SDH. 
2019;5(2):49-62 
 Marabi P, Memaryan N, Bolhari J, Ghahari SH. Content analysis of elementary school textbooks based on emotion 

regulation components: a qualitative study in Iran. SDH. 2019;5(2):108-116. 

 
Ghahari S, Yeka-Fallah M, Ghayoomi R, Viesy F, Gheitarani B, Kheradmand M, et al. The elders as victims of 
chronic domestic violence, and their mental health profile in Nazarabad City, Iran, in 2017: A short   report. 
Chron Dis J 2020; 8(1): 21-5. 

 
Ebrahimi A, Ghahari S. The effectiveness of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on 
anxiety and depression in patients with multiple sclerosis (MS). Chron Dis J 2020; 8(1): 21-5. 

 
Davoodi R, Ghahari S. Early maladaptive schema, emotion regulation, and general health in 

 
Prisoner and non-prisoner men: A comparative study. Chron Dis J 2019; 7(4): 258-65. 

 
Ghahari,Sh., Naeimi,N et al.(2019). Effectiveness of Forgiveness Skill on Worry and Hopelessness in Women 

Victims of Sexual Abuse in Childhood. Journal of Pharmaceutical Research International. 27(4):1 -6. 

ی ناسازگار اولیه   و عزت نفس در افراد مقایسه  سبک های مقابله ای طرح واره ها (.0813)زندی فر، و قهاری ش ،  مددی س

 .98.بهار  7سال  22شماره  مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد عادی. مجله پزشک پرستار در رزم.

Ghahari sh.The effectiveness of chair work intervention on anxiety and depression in divorced 
women using Cannabis. Asian Journal of Psychiatry 44 (2019) 161–162. 
 

(. بررسی ویژگی های روان سنجی  یک مقیاس بومی و کوتاه  سالمندازاری در گروهی از سالمندان 0813قهاری ش و همکاران.)

 البرز. مجله روان شناسی فرهنگی. سال دوم شماره دوم.

ظیم هیجانی ، استرس ، راهبردهای مقابله ای و پرخاشگری مقایسه تن (.8937بنایی ، ع، سالمی، ع ر، زندی فر ، ح و قهاری ش)

 1397زمستان  ششم سال یکم و بیست شماره رزم در پزشک و پرستار فصلنامه در رانندگان متخلف و غیر متخلف.

Gheitarani B, Vahidi-Farashah M, Behnam L, Asadi M, Ghayoomi R, Ghahari S. The relationship 

between internet addiction, family relations, and psychological well-being in adolescents. Chron Dis J 
2019; 7(3): 165-9. 
 
Ghahari Sh, Khademolreza N. [Spouse Abuse in Iran: Where Are We Today]. Iranian Journal of Psychiatry 
and Clinical Psychology. 2019; 24(4):458-461. (Persian). 

 
Borji M, Farshadnia E, Khorami Z, Ghahari Sh. Prediction of Suicidal Ideations Based on Meaning in Life and Early 

Maladaptive Schemas among University Students. Community Health. 2019; 6(2): 196-207.  

 
Ghahari S, Yekefallah M. The men as victims of domestic violence, and the role of demographic 

variables: A cross-sectional study. Chron Dis J 2019; 7(2): 111-21. 
 

Ghahari Sh , Maryam Yeke Fallah, Nouri Talemi  A , Zarghami,M Fatemeh Viesy, Nooshin 

Khademolreza and Raoofeh, Ghayoomi. Psychometric Properties of Iranian Elder Abuse.  
Questionnaire (Long Form). Journal of Education, Society and Behavioral Science. 2019. 30(4): 1-9. 

 

Ghahari Sh , Maryam Yeke Fallah, , Zarghami,M  Fatemeh Viesy, Raoofeh, Ghayoomi , Davoodi R , 

Nouri Talemi  A. Psychometric Properties of Iranian Man Spousal abuse. Journal of Education, 
Society and Behavioral Science. 2019. 30(4): 1-9. 
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Maryam Yekeh Fallah, Abouzar Nouri Talemi, Maedeh Bagheri, Yasaman Allameh, Mohammad 

Mazloumirad, Fatemeh Zandnia, Bahram Gheitarani6 and Shahrbanoo Ghahari ,Attachment Styles, 
Marital Conflicts, Coping Strategies, and Sexual Satisfaction in Spouse  Abused and Non- Abused 
Women. Journal of Pharmaceutical Research International. 26(2): 1-9, 2019:1-8 

 

Zahra Sadghi, Abouzar Nouri Talemi, Shahrbanoo Ghahari and Ali Asghar Asgharnejadfarid.Comparison of 
Executive Function of Brain between Drug-dependent, in Abstinences and Normal   Journal of 
Pharmaceutical Research International26 (2): 1-9, 2019:1-7. 

 Online Journal o 

Shahrbanoo Ghahari, Raheleh Fallah, Leila Behnam, Mohammad Mazloumi Rad, Nazanin Farrokhi 
and Raoofeh Ghayoomi. Preoccupations and Worries in Women with Breast Cancer: A Qualitative Study.  

Journal of Pharmaceutical Research International. 24(2): 1-7, 2018;12-18. 

 
 

Memaryan N and Ghahhari Sh (2018). Spirituality and Health Services in Iran. Iran J Psychiatry 

Behav Sci. 2018 December; 12(4): e12516. 
  

Kheradmand, M and Ghahhari, Sh (2018). The Relationship of Parenting Stress and Parenting 
Styles with Coping Strategies in Adolescents: The Role of Modulators of Emotion Regulation and 

Mindfulness. Iran J Psychiatry Behav Sci. 2018 December; 12(4):e12108. 

Davoodi, R., & Ghahari, Sh (2018). Effectiveness of emotion regulation and distress tolerance skills 

training on coping strategies, emotion regulation, and perceived stress in prisoners. SDH. 2018; 

4(3):99-112. 

Kheradmand M, Ghayoomi R, Ghahreman T, Ghahari SH. Relationship between parents' child 

rearing style and emotion-regulation skills in adolescents: moderating role of parenting stresses. 
SDH. 2018;4(2):93-99. 
 

Shams Azar L, Ghahari Sh, Shahbazi A, Ghezelseflo M. Effect of group schema therapy on 
physical self-concept and worry about weight and diet among obese women. J Research & 

Health2018; 8(6): 548- 554. 
 

Ghahari S, Imani S, Khademolreza N. Spirituality–religious techniques is an effective 

Intervention for improvement coping strategy in women with breast cancer in Iran. SDH. 
2018;4(1):1-2. 

 
Moradi.,  Gheitarani,B., Asadi, Mr.,  Yekefallah, M., & Ghahari,Sh(2018). The Role of 
Attachment Styles in Prediction of Marital Conflict in Spouse Abused Women. SF Obstet Women 

Health. Volume 2 · Issue 2:1-5. 
 
Ghahari, Sh., Khademolreza, N.,  Ghasemnezhad, S., Babagholzadeh, H.,  and Ghayoomi , R (2018). 
Comparison of Anxiety and Depression in victims of spousal abused and Non-Abused women in 

Primary Health Care (PHC) in Babol-Iran. Iranian Journal of Social Sciences and Humanities 
Research Vol 6 Issue 1: 1-6. 
 

Asadollahinia,M., & Ghahari,Sh (2018).The role of differentiation of self and schema modes in 
prediction of rumination and compulsive behaviors in adolescences. Asian Journal of Psychiatry 36 

(2018) 88–89. 
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Ghahari Sh . Khademolreza,N., Ghasemnezhad, S., Babagolzadeh, H., & Ghayoomi, R(2018). Comparison of 
Anxiety and Depression in victims of spousal abused and Non-Abused women in Primary Health Care (PHC) 
in Babol-Iran. Iranian Journal of Social Sciences and Humanities Research. 6(1):1-6. 

 
 Ghahari S, Atefvahid MK, Asghar A, Farid A. The Effectiveness of Cognitive- Behavioral Techniques (CBT) on 
Emotional Intelligence in Cannabis Users (3 Months Follow-Up). World J Psychiatry Ment Health Res. 2018; 
2(1): 1010 

Ghahari, SH Davoodi,R. Yekehfallah, M., & Mazloumirad , M (2018).  Marital Conflict, Cognitive Emotion 

Regulation, Maladaptive Schema and Sexual Satisfaction in spouse abused and non-abused women in Iran: 

A comparative study. Asian Journal of Psychiatry.35. 

Ghahari , Sh , & Mazloumirad, M (2018).Effectiveness of forgiveness skill on anxiety and 

depression among women victims of sexual abuse in childhood.Asian Journal of Psychiatry.34.84. 
Ghahari, Sh., & YekeFallah, M(2018).Elder Abouse in Savojblogh- Iran. Journal of Advanced Pharmacy 
Education & Research. 8(4).PP:12-18. 

 
Nosrati, E, Ghahari, Shet al  (2017). Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy (DBT) in Reduction of 
Aggression in Female Students in Tehran The Turkish online journal of Educational Tecnology 
.December, 2017Special Issue for ITEC 2017. 
 
Yeke Fallah M . Ghahari, Sh et al (2017). The Relationship between Sexual Satisfaction, Marital 
Conflicts and Cognitive Emotion   Regulation in Women Victims of Violence in Savojbolagh- Iran 
 . The Turkish online journal of Educational Tecnology .December, 2017Special Issue for ITEC 2017. 

 

Ghahari,Sh et al (2017). Effectiveness of Cognitive Techniques on Self-Efficacy and Academic 
Achievement of High School girl’s Students in Amol City-IRAN. The Turkish online journal of 
Educational Tecnology .December, 2017Special Issue for ITEC 2017. 
 
Zamani ,R ., Ghahari,Sh.,& Pourrahimi,M (2017). Effect of Teaching Positive Parenting Program to 
Mothers on Reducing Behavioral in Children with Oppositional Defiant Disorder   . The Turkish online 
journal of Educational Tecnology .December, 2017Special Issue for ITEC 2017. 

 
Ghahari, Sh et al  (2017). Predicting Sexual Satisfaction Based on Marital Conflicts, Attachment Styles, and 
Cognitive Schemas in Women Victims of Spousal Abuse in Savojbolagh- Iran. The Turkish online journal 
of EEducational Tecnology .December, 2017Special Issue for ITEC 2017. 

 

 

ی (. ،مقایسه طرح واره ها7537محمد پور نیک بین ، ن ، قیطرانی ، ب ، خردمند ، قهاری ، ش و رحمانی م ع )
 علمی فصلنامه در دو گروه از دختران نجوان با وزن طبیغی و چاق. خویشتن جسم از تصور ناسازگار اولیه و

 .54-27،ص:7، شماره 2، دوره تربیتی علوم و اجتماعی علوم روانشناسی، تخصصی

 
ری عملی در رابطه بین ذهنیت ای طرح واره ای با رفتارهای وسواسی فک (.7537قهاری ش ) م و اسداللهی نیا ،

 .38-35،ص:7، شماره 2، دوره تربیتی علوم و اجتماعی علوم روانشناسی، تخصصی علمی فصلنامهنوجوانان .

 
 فصلنامه.زنان  زناشویی رضایت با اولیه ناسازگارانه های طرحواره رابطه بررسی(. 7537شمس ، غ و قهاری ، ش )

 .35-37،ص:7، شماره 2دوره ، تربیتی علوم و اجتماعی علوم روانشناسی، تخصصی علمی

 

http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201818302454&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm19yXvHP8J7uHTISHBwpoiCbjXMgA&nossl=1&oi=scholaralrt
http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201818302454&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm19yXvHP8J7uHTISHBwpoiCbjXMgA&nossl=1&oi=scholaralrt
http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201818302454&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm19yXvHP8J7uHTISHBwpoiCbjXMgA&nossl=1&oi=scholaralrt
http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201818301680&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm2uXeSlK845GFNwaBaHUmM2ZHGAvw&nossl=1&oi=scholaralrt
http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201818301680&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm2uXeSlK845GFNwaBaHUmM2ZHGAvw&nossl=1&oi=scholaralrt


13 
 

 13 

ن در زنا شناختی روان و شناختی جمعیت های متغیر مقایسه(. 7537م و همکاران ) قهاری ش ، یکه فلاح ،

 تخصصی علمی فصلنامه .قربانی خشونت و غیر قربانی در شهرستان ساوجبلاغ: یک مطالعه مقایسه ای

 .75-775،ص:7ره ، شما2، دوره تربیتی علوم و اجتماعی علوم روانشناسی،
 

.بررسی رابطه سبک دلبستگی ،تعارضات زناشویی و نظم جویی شناختی در زنان (0813) ، ش ، یکه فلاح ، م و همکاران قهاری

 .11-11ص  8،جلد 01، شماره  مجله علوم اسلامی  انسانیقربانی خشونت.

 

Gheitarani, B,Imani,S,Sadeghi, N.,Ghahari, Sh(2017).The effectiveness of teaching life 

skills on self efficacy and emotional intelligence of students. Social Determinants of Health 

.3(3).13-19. 

 
Yekefallah , M.,  Ghahari , Sh., Davoodi, R., Borji, M., Farshadnia, E., Khorrami, Z (2017). The 
Relationship between Sexual Satisfaction, Marital conflicts and Cognitive Emotion Regulation in 

Women Victims of Violence inSavojbolagh- Iran. Tourkish online Journal   of Educational 

Technology. ITEC. Special Issue. December.  

 
Ghahari, Sh., Yekefallah, M., Mazaheri, M, Imani, S., Davoodi, R., Gheitarani, B (2017). 
Predicting Sexual Satisfaction based on Marital Conflicts, Attachment Styles, and Cognitive 

Schemas in Women Victims of Spousal Abuse in Savojbolagh- Iran.Tourkish online Journal   of 
Educational Technology. ITEC. Special Issue. December. 

 
Ghahari S, Imani S, Bolhari J. What are the believes, spiritual, subcultural, religious, traditional, 
and family structure of perpetrators of domestic violence? A question for further studies. SDH. 

2017;3(2).56-7.  
 

Panaghi L, GhahariSh, Mokhtarnia I, Dasarband B, Nabavian V. [Preliminary Study of 
Psychometric Features of Wife Abuse Questionnaire (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry 

and Clinical Psychology. 2017; 23(2):218-231. 
 

The  Ghahari Sh (2017).  Rostami Nezhad,Sh ,  Mazloumi Rad, M Farrokhi N , Viesy, F

relationship of alexithymia with depression, anxiety, stress, and fatigue among people 
39.-Annals of Tropical Medicine and Public Health.10 (6):34 .addiction treatment under 

 

 

عمومی در سالمندان ازار دیده و ندیده  مقایسه افسردگی و سالمت(. 6931که فالح ، قهاری  و همکاران )ی

 .زیر چاپ.مجله سالمت اجتماعیساوجبالغ.

 
Zamani, R., Ghahari, Sh., & pourrahimi, M .2017.Effect of Teaching Positive Parenting Program to 

Mothers on Reducing Behavioral Problems in Children with OppositionalDefiant Disorder.The 
Turkish Online Journal of Educational Technology. 12 (1), 208-213. 
Ghahari, Sh Moradi et al (2017). The Turkish Online Journal of Educational Technology. 12 
(1), 208-213. 
Nosrati Masror E Ghahari et al (2017). Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy (DBT) in 

Reduction of Aggression in Female Students in TehranThe .Turkish Online Journal of 
Educational Technology. 12 (1), 208-213. 
 

http://www.atmph.org/article.asp?issn=1755-6783;year=2017;volume=10;issue=6;spage=1698;epage=1703;aulast=Nezhad
http://www.atmph.org/article.asp?issn=1755-6783;year=2017;volume=10;issue=6;spage=1698;epage=1703;aulast=Nezhad
http://www.atmph.org/article.asp?issn=1755-6783;year=2017;volume=10;issue=6;spage=1698;epage=1703;aulast=Nezhad
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Ghahari , Sh , Moradi , I,  (2017). The Role of Identity Styles and Locus of Control in 

Prediction of Self-Efficacy locus of control with self-efficacy of teachers. Turkish Online 

Journal of Educational Technology. 12 (1), 917-923, 
 
Ghahari, Sh, Ismaeili, Z., Ezzattalab, F., & Zandnia , F.2017.Effectiveness of Cognitive 

Techniques on Self-Efficacy and Academic Achievement of High School girl’s Students in 
Amol City-IRAN. The Turkish Online Journal of Educational Technology .12 (1), 208-213. 
 
Ghahari , Sh.,  Imani, S., & Bolhari, J (2017). What are the believes, spiritual, subcultural, 

religious, traditional, and family structure of perpetrators of domestic violence? A question for 
further studies.  Social Determinants of Health, Vol.3, No.2, 2017.09.18. 

 
 Ghahari Sh . Fallah,R Mazloumi Rad M , Farrokhi,N , Bolhari,J i Mousavi,  M, Razzaghi,Z 
Mohammad Esmaeel Akbari (2017).  Effect of cognitive-behavioral therapy and spiritual-religious 

intervention on improving coping responses and quality of life among women survivors of breast 
cancer in Tehran.  Bali Medical Journal (Bali Med J) 2017, Volume 6, Number 2: 409-414 

 
 
Zeinab Fazli and Shahrbanoo Ghahari (2017). The Relationship between Mindfulness and 

Psychological Well-being and Coping Strategies with Stress among Female Basketball Athletes 
inTehran. British Journal of Pharmaceutical Research. 17(2): 1-8, . 

 
 Nadereh Memaryan , Atefeh Ghanbari Jolfaei , Zeinab Ghaempanah , Armin Shirvani , Hoda Doos 

Ali Vand , Shahrbanoo Ghahari, Jafar Bolhari (2016). Spiritual Care for Cancer Patients in Iran. 
Asian Pac J Cancer Prev, 17 (9), 4289-4294. 

 
Hayati, E and Ghahari, Sh (2016). Relationship between Sexual Dysfunction Symptoms and Body 
Image and Quality of Life in Women. The Social Sciences 11 (14): 3506-3509. 
 
 Sepehri, ,S. Ghahari , Sh  and Ramezan Zadeh, H (2016). Efficacy of Dialecticalical Behavior 
Therapy (DBT) Techniques onImproving Cognitive Emotion Regulation Strategies in Women with 
MS. Journal of Engineering And Applied Sciences 11 (5), 1091-1096. 
 

Moradi, I , Ghahari, Sh et al (2016). The relation between identity style, fear of negative evaluation 
and social sience. The social siences11 (14): 3349-3453. 

-Ghasemnejad, S. & Ghahari, Sh.(2016). The efficacy of matrix protocole on relapse prevention. 

And quality of life in Methaamphetamine abusers (90 days follow up) .The Turkish Online Journal 

of Educational Technology .Jully. 215-224. 

Azemnia, Z . Ghahari Sh 2016. The effectiveness of  behavior strategies to mothers in reduction of 
anxiety and conduct problems  of children with ADHD.The Turkish Online Journal of Educational 
Technology , Special Issue for IETC.pp;206-210. 

 

 ( مطالعه انگیزش. خود پنداره و یادگیری زبان انگلیسی. جمله آموزشی دانشگاه علامه 0811خیری، هـ ، قهاری ، ش نظریان، ب )

 . 31 – 31( : 10) 01طباطبائی. 

 
Khosravi;T., Ghahari ; Sh ., & Ahadi , F (2015). Relationship between Attachment Style and 

Alexithymia With Marital Dissatisfaction. Middle East J Rehabil Health. 2015 July; 2(3): e29709. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Kianpour, E., Ghahari, SH., Seyed Alinaghi, S.A. and Mohrez, M. 2014. The study of relationship 
between public health and the anxiety of death in AIDS patients of Tehran. J. Life Sci. Biomed. 
4(3):216-219. 

 
Sobh Khiz Talouki,M.  Hosseinian S  and Ghahhari Sh (2013). The effect of Training 
Communicative Skills on Self-esteem of 15-20 year-old Deaf and Partially Deaf Teenagers .Elixir 
Psychology. 60 (2013) 16266-16269 

 
Panaghi, L Ahmadabadi,  Z, Ghahari Sh, Mohammadi  S(2012). The role of social support and coping 

mechanisms on mental health of women suffering spouse abuse. Practice in Clinical Psychology 1 

(1), 9-15  

 مجله. (.همسرازاری در تهران0833فی . ح )قهاری ش ، بوالهری ، ج عاطف وحید ، م، احمدخانیها ، ح ، پناغی ، و یوس

 .477-4،455 شماره شانزدهم، سال ایران، بالینی روانشناسی و روانپزشکی

Ghahari S, Bolhari J, Atef Vahid MK, Ahmadkhaniha H, Panaghi L, Yousefi H. Prevalence of 

spouse abuse, and evaluation of mental health status in female victims of spousal violence in 
Tehran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2009;3(1):50-6.  

 
Ghahhari S, Mazdarani S, Khalilian A, Zarghami M. Spouse abuse in sari-Iran. Iranian Journal of 
Psychiatry and Behavioral Sciences. 2008;2(1):31- 5. 

  
Alijani , A. Rahman,M. A, & Ghahari, Sh.(2013). The effectiveness mothers cognitive 

behavioural group intervention  on  number of ADHD children problems. Procedia - Social 
and Behavioral Sciences 84 ,874 – 878. 
 
-Hamideh A. Lolaty, Sharbanoo Ghahari1, Abdolhakim Tirgari2, Jabbar Heydari Fard.  (2012  ).The Effect of 
Life Skills Training on Emotional Intelligence of the Medical Sciences Students in Iran. Indian Journal of 
Psychological Medicine . Oct - Dec | Vol 34 , Issue 4.PP: 350-355.   
 
-Ghahhari ,Sh , Mazdarani ,Sh .Khalilian ,Kh , Zarghami ,M (2008  ). Spouse Abuse in Sari -Iran. Iranian 
Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS), Volume 2, Number 1, Spring and Summer.  
 

 

 72تا  8خشی درمان واکنش اختلال رفتاری و ارتباطی کودکان (. اثرب7532سالمی خامنه، ع.  قهاری و ش َ و سلطان لو و م.  دارابی )
75 -3(. 7)73سال. مجله علوم پزشکی گرگان.   

. 

. فصلنامه پژوهش زناشویی رضایت با عشق اجزاء و شخصیتی های ویژگی بین رابطه(.7532قربان زاده ن ، قهاری ش باغداساریانس ا )
 .35-75(.3)5های روان شناسی اجتماعی.

 

(. مقایسه اثربخشی سی بی تی و درمان معنوی بر کاهش اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان 1391ش و همکاران) قهاری،

 11تا  81(.ص 1)8دانش و پژوهش کاربردی در روان شناسی. پستان. مجله

 

ه باروری و نا باروری (.رحم جایگزین :نگاهی بر جنبه های مختلف و چالش های آن .مجل0833یوسفی ،حمید ،قهاری ،شهربانو)

 .083-018( :81مسلسل 1)1.تابستان ،

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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. نقش ویزگیهای جمعیت شناختی (1389ل. بوالهری ج و کریمی کیسمی , ) ، دوست زارعي عاطف وحید م ک ،  قهاری ش ،

 .100-4.118 شماره شانزدهم، سال ایران، بالیني روانشناسي و روانپزشكي مجله در پیش بینی همسرازاری در تهران.

 

(.همسر آزاری و سلامت روانی ،نقش حمایت اجتماعی و 0833پناغی ،لیلی ، قهاری ،شهربانو ، احمد آبادی ، زهره ،یوسفی ، حمید )

 . 31-31(:03)1راهبردهای مقابله . روان شناسان ایرانی ،

 
قربانیان این پدیده :یک مطالعه کیفی  (.خشونت علیه همسر و عوامل موثر بر آن از دیدگاه0831پناغی ،لیلی ، قهاری ،شهربانو )

 .113-133( : 3)1.فصلنامه خانواده پژوهی ،پاییز ،

 

(. بررسی سلامت روانی 0831؛ زارعی دوست ، الهام ؛ محمدی ، علیرضا ؛ )قهاری ، ش ؛ پناغی ، لیلی ؛ عاطف وحید ، محمد کاظم 

 .3تا  0صفحات  0831(.زمستان 11پی در پی 1هشتم ،شماره ). دوره پزشکی گرگان . مجله دانشگاه علومقربانیان خشونت همسر

 

(. بررسی ویژِگیهای جمعیت 0831عاطف وحید ، محمد کاظم ؛ قهاری ، شهربانو ؛ زارعی دوست ، الهام ؛ کریمی ، عیسی ؛ ) 

 .0831.مجله دانشکاه علوم پزشکی ایران سال شناختی قربانیان خشونت همسر

 

. مجله همسر در دانشجویان دانشگاه (. شیوع بدرفتاری نسبت به0831. ک. ؛ یوسفی ، حمید ؛ )قهاری ، ش ؛ عاطف وحید ، م

 .11دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، سال پانزدهم ،

 
 

(. بررسی مقایسه ای اختلالات روان پزشکی در کودکان شاهد، محروم از پدر، جانباز و 0831قهاری، ش ؛ مهریار، ا. ؛ بیرشک ، ب )

 .30-33، صفحات  10، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،عادی 

.  برای مداخله رویکردی اساسی در بررسی سلامت روانی دانشجویان : مدلی( . 0831جزایری ، علی رضا ؛ قهاری ، شهربانو  )

 .0831 فصل نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی .سال نهم ، شماره اول و دوم ،بهار و تابستان

 ی داخلی و خارجیسمینارها و کنگره ها

Poster presentation at the The World Psychiatric Association’s Thematic Congress, Innovation in 
Psychiatry: Effective Interventions for Health and Society  about EFFICACY OF TRANSNATIONAL 
CHAIR WORK IN ANXIETY AND DEPRESSION AMONG WOMEN VICTIMS OF SEXUAL ABUSE.  

Melbourne, Australia 25-28 February 2018. 

 

 0813پنل خشونت بهمن کنگره خشونت و رسانه. عضو 
پنل اعتیاد و رفتارهای پرخطر در رانندگان. سخنرانی  در کنگره روان شناسی ترافیک.دانشگاه شهید بهشتی.اذر 

7533. 

کودکی و اعتیاد در بزرگسالی . یازدهمین کنگره دانش بین المللی  اعتیاد. سخنرانی در پنل  خشونت جنسی در
 .7533خشونت و اعتیاد . شهریور 
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پایه و بالینی.سخنرانی در -ششمین کنگره علوم اعصاب نقش والدین در شکل گیری طرحواره های کودکان.

 .7533دانشگاه علوم پزشکی ایران.اذر ماه  پنل .
 

The relationship between parents’ childrearing style and emotion-regulation skills in adolescents: 

The moderating role of parenting stress. Iranian Psychiatric Association.Psychiatric Congress. 
October. 2017.e poster. 

 
The relationship between sexual satisfaction, marital conflicts and cognitive Emotion in women 

victims  of violence  in Savojbelogh. International Teacher Education Conference. Harvard 

University in Cambridge.16-18 Aughust,2017.e poster. 
 

Effectiveness of cognitive techniques on self-efficacy and academic achievement of high school 

girls students in Amol city-Iran. International Teacher Education Conference. Harvard University 

in Cambridge.16-18 Aughust,2017.e poster. 
 
 

The study of moderating role of parental stress in the relationship between parenting 
styles and emotion regulation skills in adolescence in IRAN. 19 global congress on 

pediatricians and child psychiatry. Chicago- USA.2017.Agughest.e poster. 
 

 
Effect of Cognitive-Behavioral Therapy and Spiritual-Religious Intervention on Improving Coping 

Responses and Quality of Life among Women Surviving from Breast Cancer. at the 25th European 
Congress of Psychiatry. Florence, Italy. April 2017.e poster. 

 
The Role of Identity Style and Locus of Control in Prediction of Self-efficacy Among Teachers- e 

poster presentation. at the 25th European Congress of Psychiatry. Florence, Italy. April 2017.e 
poster. 

کنگره روان مقاله ارائه شده به صورت پوستر در  اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش صمیمت زناشوئی زوجین،

 . 0811همن اهواز ، ب شناسی خانواده دانشگاه شهید چمران،

 

بیست و پنجمین کنگره مقاله ارائه شده به صورت پوستر در  نقش سبک هویت و منبع کنترل در پیش بینی خود کارآمدی معلمان.

 . 0813فروردین،  1103آوریل،  1، ایتالیا اتا  روان پزشکی اروپا

 

. مرکز همایش های کنگره بین المللی اعتیادمعنویت . . مقاله ارائه شده در پنل فنون معنوی برای مقابله با ولع و پیشگیری از عود

 . 0811شهریور سال  01 – 03رازی . 

 

کنگره روان پوستر در  اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش صمیمت زناشوئی زوجین، مقاله ارائه شده به صورت

 . 0811اهواز ، بهمن  شناسی خانواده دانشگاه شهید چمران،

 

مقاله  ه فنون شناختی و معنوی در بهبود واکنشهای مقابله ای و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان .اثربخشی مقایس

 . 0813فروردین،  1103آوریل،  1، ایتالیا اتا بیست و پنجمین کنگره روان پزشکی اروپا ارائه شده به صورت پوستر در 
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بیست و پنجمین کنگره مقاله ارائه شده به صورت پوستر در  مدی معلمان.نقش سبک هویت و منبع کنترل در پیش بینی خود کارآ

 . 0813فروردین،  1103آوریل،  1، ایتالیا اتا  روان پزشکی اروپا

 

. مرکز همایش های کنگره بین المللی اعتیادمقاله ارائه شده در پنل معنویت .  .فنون معنوی برای مقابله با ولع و پیشگیری از عود

 . 0811شهریور سال  01 – 03رازی . 

 

کنفرانس جهانی اثربخشی روان شناسی مثبت گرا. مقاله ارائه شده در  بازتوانی روان شناختی در اضطراب و ناامیدی در افراد معتاد:

 . 0811. شیراز اردیبهشت  روان شناسی ، علوم آموزشی دانشگاه شیراز

 

کنفرانس بین المللی پژوهش مقاله ارائه شده به صورت پوستر در  عادی.مقایسه اضطراب و افسردگی بین زنان قربانی خشونت و 

 . 0811، دبی، اسفند در علوم مدرن در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

 

کنفرانس بین المللی مقاله ارائه شده به صورت پوستر در  اثر بخشی مهارت آموزش بر افزایش خود کار آمدی دانش آموزان.

 . 0811، دبی، اسفند ن در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانیپژوهش در علوم مدر

 

مقاله ارائه . مقاله ارائه شده به صورت پوستر  مقایسه کارکردهای اجرایی مغز بیماران معتاد، افراد در حال پرهیز و گروه کنترل

 . 0811، دبی، اسفند وم انسانیشده به صورت پوستر در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مدرن در مدیریت ، اقتصاد و عل

کنفرانس بین المللی پژوهش مقاله ارائه شده به صورت شفاهی در  فنون شناختی در کاهش اضطراب در بیماران مبتلا به ام اس:

 . 0811. تهران: سالن همایش های صدا و سیما.  فروردین در علوم رفتاری و علوم اجتماعی 

 

مقاله ارائه شده به صورت شفاهی در  و بهبودی سازگاری فردی و اجتماعی معتادان. آموزش مهارتهای زندگی در کاهش خشم

 . 0811. تهران: سالن همایش های صدا و سیما.  فروردین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و علوم اجتماعی 

 

. مقاله ارائه شده به صورت شفاهی در  ساثر بخشی بازسازی شناختی بر کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به وسوا

 . 0811. تهران: سالن همایش های صدا و سیما.  فروردین  کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و علوم اجتماعی

 

سومین سمینار مقاله ارائه شده به صورت پوستر در .  بررسی بدرفتاری شدن در دوره کودکی و عزت نفس در بزرگسالی

 .0831. تهران ، خرداد : دانشگاه علم و صنعتهداشت روانی دانشجویانسراسری ب

 

دومین کنگره انجمن روان شناسی ایران: . مقاله ارائه شده در  بررسی مقایسه ای افسردگی در زنان قربانی خشونت و عادی

 .0831. اردیبهشت دانشگاه بهزیستی و توان بخشی
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. مقاله ارائه شده در دومین سمینار سراسری بهداشت روانی  جویان دانشگاه تنکابنبررسی میزان فراوانی همسر آزاری در دانش

 .0831تهران.  فروردین  . دانشگاه تربیت مدرس:دانشجویان

 

بهداشت روانی منطقه خلیج  بین المللی مقاله ارائه شده در دومین کنگره.  کودکانبررسی مرگ پدر و تاثیر آن بر سلامت روانی 

 .0838آذر  ،. کویت فارس

 

بهداشت روانی منطقه خلیج  بین المللی مقاله ارائه شده در دومین کنگره. بررسی میزان فراوانی افسردگی در دانشجویان دانشگاه

 .0838آذر  . کویت ،فارس

 

انشگاه علوم . ددومین کنگره سراسری درمان های غیر دارویی. مقاله ارائه شده در : روان درمانی التقاطی ارتباط درمانی مختصر

 .0830. تهران. اسفند پزشکی ایران

 

. اسفند درمان های غیر دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایران. مقاله ارائه شده در دومین کنگره سراسری راهنمای خود درمانی اعتیاد

0830. 

 

ری روان شناسی بالینی و دومین کنگره سراس. مقاله ارائه شده در بررسی مشکلات روان پزشکی در زنان قربانی خشونت همسر

 .0830، فروردین  . دانشگاه بهزیستی و توان بخشی روان پزشکی

 

 فعالیت های اجرایی
 7533لغایت  7534معاونت امور رفاهی اعضای هیات علمی دانشکده از سال 

 

  7538لغایت شهریور  7534از سال معاون پژوهشی گروه سلامت روان 

 

 فعالیت های پژوهشی

 
 داخلی و خارجی های در مجلهداوری  -الف

Africa Education Review داور مجله 

  Chronic Disease داور مجله ایرانی 

 Evidence Based Psychotherapiesداور مجله  رومانی 

 Current Psychology داور مجله امریکایی

 داور مجله امریکایی 

 Infertilityداور مجله ایرانی  
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   Iranian journal of Psychiatry and Behavioral scienceداور مجله ایرانی 

 Spirituality and Religiousداور مجله امریکایی 

 international journal of high risk behavior and addictionداور 

 Social Determinant of Health داور مجله

Chronic Disease  
 Iranian Journal of Psychiatry  داور مجله

 ور مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایراندا

 داور مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 تا کنون  0811از سال  داوری طرح های دانشکده علوم رفتاری :ب( 

 و دیگر دانشگاههای علوم پزشکی کشورداوری طرح های پژوهشی دانشکده 

ی فارسی لاتین دانشگاه علوم پزشکی مقالات پژوهشی مجله  هاو پژوهشی دانشکده  مقالاتداوری 

مازندران و مجله لاتین  ناباروری پژوهشکده ابن سینا و مجله فارسی پژوهشکده خانواده دانشگاه 

 شهید بهشتی

علوم رفتاری و دانشکده گروه سلامت روان  پایان نامه های دانشجویان استاد راهنما و مشاورج( 

 سلامت روان.

  پژوهشی طرح هایمجری د( 
 تا کنون  11جری طرح های پژوهشی از سال م

 

 

 

 

 


