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 به نام خدا

 شغلي  - كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي
 

 اطالعات شخصي -1

 1818كلی اريخ بازنگری ت 11/11/1831تاريخ تكميل كارنامه:

 عباس  :نام

 نام خانوادگی: رمضانی فرانی

 دانشكده علوم رفتاری و سالمت  روان دانشگاه علوم پزشكی ايران-شغل: عضو هيئت علمی انستيتو روانپزشكی تهران

 خ ستارخان، خ نيايش خ منصوریآدرس محل كار :

 55661568شماره تلفن محل كار :

 ramezanifarani@gmail.comو   ramezfarani@yahoo.comآدرس پست الكترونيكی: *

 

 سوابق تحصيلي -2

 تحصيالت عاليه (1-2

رشته 
 تحصيلي 

گرايش رشته 
 تحصيلي

رجه د
 علمي

شهر محل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

كشور محل 
 تحصيل

تاريخ فراغت 
 از تحصيل

 دكتری  بالينی روانشناسی
 Ph D 

 

تهران دانشگاه علوم پزشكی 
، انستيتو روانپزشكی )ايران(

 تهران

 1831-1811 ايران تهران

كارشناسی  بالينی روانشناسی
 ارشد

، تهراندانشگاه علوم پزشكی 
 انستيتو روانپزشكی تهران

 1831-1833 ايران تهران

دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات  كارشناسی بالينی روانشناسی
 و علوم انسانی

 1855-1831 ايران تهران

 

 هاي نوشته شده در دوران تحصيلنامهپايان (2-2

مقطع  نامهعنوان پايان
 تحصيلي

 نام استاد يا اساتيد راهنما

 در( اساالمی ) ماههبی  هاای جنبه بر مبتنی رفتاری شناختی تلفيقی درمان بخشی اثر
 پاكی و نجس مههبی محتوای با عملی-فكری وسواس اختالل

 دكتر الدن فتی دكتری
كاظم محمد استادان راهنما: دكتر 

 عاطف وحيد و دكتر جعفر بوالهری
شناسايی و مقايسه ابعاد تحول ادراک خود در بيماران افسرده خو و وسواس فكری 

 عملی  –
 

كارشناسی 
 ارشد

 دكتر نيكچهره محسنی
استادان مشاور:دكتر محمد نقی براهنی 

 ودكتر علی اصغر اصغرنژاد فريد

 دكتر علی اصغر احمدی كارشناسی لكنت زبان بر ميزان پيشرفت تحصيلی دانش آموزان تاثير 
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 ايهاي شغلي و حرفهوقعيتم -3

 ( سوابق آموزشي )تدريس( در مراكز عالي و دانشگاههاي كشور1-3

تعداد  عنوان درس مقطع تحصيلي مؤسسه محل تدريس رديف
 واحد 

 سال تدريس

 –ان دانشگاه علوم پزشكی اير 1
 انستيتو روانپزشكی تهران

ارشد روانشناسی 
 بالينی

 كارورزی بالينی  -1

 درمان شناختی رفتاری -2
1 
8 

15/11/1812 
 81/8/18لغايت 

 –دانشگاه علوم پزشكی ايران  2
 انستيتو روانپزشكی تهران

ارشد روانشناسی 
 بالينی

لغايت  26/5/1812 1 كارورزی بالينی  -1
1/11/1812 

 –زشكی ايران دانشگاه علوم پ 8
 انستيتو روانپزشكی تهران

ارشد روانشناسی 
 بالينی

 كارورزی بالينی  -1

 مصاحبه تشخيصی -2
1 
2 

15/11/1811 
 81/8/12لغايت 

دانشكده روانشناسی و علوم  1
 تربيتی دانشگاه عالمه طباطبايی

تهيه و كاربرد آزمون های روانی   2و  1 ارشد
در مشاوره شاغلی )دو گاروه پساران و    

 (دختران

لغايت  28/5/1811 8و  8
15/11/11 

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات  6
 اراک

ارشد روانشناسی 
 بالينی

كاربرد روشهای رواندرمانی  -1
 1)كارآموزی بالينی( برای گروه 

كاربرد روشهای رواندرمانی  -2
 2)كارآموزی بالينی( برای گروه 

فنون مصاحبه تشخيصی  برای  -8
 1گروه 

برای فنون مصاحبه تشخيصی   -1
 2گروه 

آسيب شناسی روانی پيشرفته برای  -6
 1گروه 

آسيب شناسی روانی پيشرفته برای  -5
 2گروه 

كلياتی در مورد درمانهای فيزيكی  -3
و دارويی در درمانهای تخصصی 

 1برای گروه 

های فيزيكی كلياتی در مورد درمان -3
های تخصصی و دارويی در درمان

 2برای گروه 

 عملی 2
 

 عملی 2
 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
1 
 

 
1 

لغايت  28/5/1811
15/11/11 

 –دانشگاه علوم پزشكی تهران  5
 انستيتو روانپزشكی تهران

ارشد روانشناسی 
 بالينی

 كارورزی بالينی  -8

نظريه های شخصيت و  -1
 رواندرمانی

1 
2 

لغايت  26/5/1811
1/11/11 

دانشكده روانشناسی و علوم  3
 تربيتی دانشگاه عالمه طباطبايی

 استعدادای هوش وكاربرد ازمون ه -1 كارشناسی

 استعدادكاربرد ازمون های هوش و -2

 روانشناسی مشاوره و راهنمايی -8

2 
2 
2 

لغايت  15/11/11
26/8/11 

دانشكده روانشناسی و علوم  3
 تربيتی دانشگاه عالمه طباطبايی

تهيه و كاربرد آزمون های  -8و  2و  1 ارشد
 روانی در مشاوره مدرسه )سه گروه(

و  8و  8
8 

ايت لغ 15/11/11
26/8/11 

دانشكده روانشناسی و علوم  1
 تربيتی دانشگاه عالمه طباطبايی

 روشهای مشاوره و مصاحبه -1 كارشناسی
 روشهای مشاوره و مصاحبه -2

8 
8 

لغايت  15/11/31
26/8/11 
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 1312الي   1331از سال  كارگاهي( سابقه ارائه خدمات آموزشي 2-3

 سال ساعات تدريس موضوع آموزش مخاطبين مركز رديف

-دانشكده علو رفتاری و سالمت روان  .1

انستيتو روتنپزشكی تهران و انجمن 

 علمی روانشناسی بالينی ايران

كارشناسی ارشد و 

دكتری روانشناسی 

 بالينی

درمان شناختی رفتاری 

وسواس با محتوای 

 مههبی نجس و پاكی

15 1818 

دانشكده علوم رفتاری و سالمت   .2

انستيتو روانپزشكی تهران -وانر

دانشگاه علوم پزشكی ايران و انمن 

دانشجويان كارشناسی 

 ارشد روانشناسی بالينی

 2آسيب شناسی روانی 

 )ديدگاه های نظری(

 12از آذر  ساعت 11

الی 

ارديبهشت 

كاربرد ازمون های تشخيص و  -8
 شخصيت

كاربرد ازمون های تشخيص و  -1
 شخصيت

2 
2 

دانشكده روانشناسی و علوم  11
 نشگاه عالمه طباطبايیتربيتی دا

 روشهای مشاوره و مصاحبه -1 كارشناسی
 مسائل نوجوانان و جوانان -2

2  
2 

لغايت  15/11/33
21/8/31 

دانشكده روانشناسی و علوم  11
 تربيتی دانشگاه عالمه طباطبايی

كاربرد ازمون های تشخيص و  -1 كارشناسی
 شخصيت

كاربرد ازمون های هوش و  -2
 استعداد 

 به روشهای مشاوره و مصاح -8

8 
2 
2 

لغايت  81/5/33
23/11/33 

دانشكده روانشناسی و علوم  12
 تربيتی دانشگاه عالمه طباطبايی

كاربرد ازمون های تشخيص و  كارشناسی
 شخصيت در مشاوره

لغايت  12/11/33  2
21/8/33  

دانشكده توانبخشی دانشگاه علوم  18
 پزشكی  تهران )ايران(

لغايت  21/5/35  2 روانشناسی يادگيری كارشناسی
21/11/35 

دانشكده توانبخشی دانشگاه علوم  11
 پزشكی  تهران )ايران(

لغايت  21/11/36  2 روانشناسی يادگيری كارشناسی
81/8/35 

دانشكده توانبخشی دانشگاه علوم  16
 پزشكی  تهران )ايران(

لغايت  1/3/36  2 روانشناسی يادگيری كارشناسی
13/11/36 

اطالع رسانی  دانشكده مديريت و 15
دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 )ايران(

 روانشناسی روابط انسانی -1 كارشناسی
 روانشناسی اجتماعی -2

2  
2 

لغايت  1/3/36
13/11/36 

مركز آموزش های عالی ضمن  13
خدمت در مركز امير كبير 

 شهرستان كرج

 -2 ، شناخت كودكان استثنايی-1 كاردانی
 روانشناسی تربيتی،

 نوجوانان و جوانان مسائل -8 

2  
2 
2 

15/11/1831 
 13/8/1831لغايت 

مركز آموزش های عالی ضمن  13
خدمت در مركز امير كبير 

 شهرستان كرج
 

لغايت  8/3/1831  2 شناخت كودكان استثنايی كاردانی
22/11/1831 



 4 

 18 روانشناسی بالينی ايران

دانشكده علوم رفتاری و سالمت   .8

انستيتو روانپزشكی تهران -روان

دانشگاه علوم پزشكی ايران و انمن 

 روانشناسی بالينی ايران

دانشجويان كارشناسی 

 ارشد روانشناسی بالينی

درمان شناختی رفتاری 

 متوسط

 12از آذر  ساعت 11

الی  

ارديبهشت 

18 

دانشكده علوم رفتاری و سالمت   .1

انستيتو روانپزشكی تهران -روان

دانشگاه علوم پزشكی ايران و انمن 

 اسی بالينی ايرانروانشن

دانشجويان كارشناسی 

 ارشد روانشناسی بالينی

درمان شناختی رفتاری 

 مقدماتی

 12از خرداد  ساعت 11

 12الی آبان 

دانشكده علوم رفتاری و سالمت   .6

انستيتو روانپزشكی تهران -روان

دانشگاه علوم پزشكی ايران و انمن 

 روانشناسی بالينی ايران

دانشجويان كارشناسی 

 شد روانشناسی بالينیار

 1آسيب شناسی روانی 

نشانه شناسی و طبقه 

 بندی اختالالت روانی

 12از خرداد  ساعت 11

 12الی آبان 

دانشجويان كارشناسی  دانشگاه علوم تحقيقات واحد اراک  .5

 ارشد روانشناسی بالينی

درمان مقدماتی شناختی 

 رفتاری

 1811 ساعت 15

 كلينک روانپزشكی و روانشناسی  .3

 بالينی

 1831 81 مهارتهای زندگی مراجعين به مطب

روانشناسان و مشاوران  مركز مشاوره آستان قدس رضوی  .3

 مراكز مشاوره

درمان شناختی رفتاری 

مبتنی بر جنبه های 

دينی برای وسواس 

 مههبی

11 1833 

كارشناسان بهداشت  مركز بهداشت روان مشهد  .1

 شهر مشهد

مشاوره با رويكرد 

 معنوی-دينی

12 1833 

 23فروردين 

انستيتو روانپزشكی تهران  دانشگاه   .11

 علوم پزشكی

 ايران

كارشناسان بهداشت 

 روان

اصول ارزيابی و 

مداخالت روانشناختی 

)آزمون های هوشی 

 وكسلر و ريون(

لغايت  12 3

بهمن  13

1833 

انستيتو روانپزشكی تهران  دانشگاه   .11

 علوم پزشكی ايران

 سی بالينی ايرانانجمن علمی روانشنا

 

كارشناسان ارشد 

مشاوره و روانشناسی 

 بالينی

سومين كارگاه آموزشی 

مقدماتی رويكرد 

معنوی در روانشناسی و 

 مشاوره

3 13/12/31 

انستيتو روانپزشكی تهران  دانشگاه   .12

انجمن علمی -علوم پزشكی ايران 

روانپزشكان و 

روانشناسان ارشد و 

 3/3/31 3 روزه و روانپزشكی
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موسسه -روانشناسی بالينی ايران

 مطالعات تاريخ پزشكی و طب مكمل

دكترای روانشناسی 

 بالينی

كاركنان و نيروهای  معاونت بهداری نيروی هوايی سپاه  .18

 وظيفه

 1838از   بهداشت روان كاركنان

 1831لغايت 

مجتمع آموزشی دخترانه  راه   .11

شايستگان  آموزش و پرورش منطقه 

 يک

دوره آموزشی مهارت  ن دبيرستاندانش آموزا

 های زندگی

 1831 ساعت 85

مجتمع آموزشی دخترانه  راه   .16

شايستگان  آموزش و پرورش منطقه 

 يک

آشنايی با سنين  معلمان

نوجوانی و بهداشت 

روانی آن ،نحوه ايجاد 

 انگيزه در دانش آموزان

 1832و1831 ساعت 11

مركز همكاری های مشترک سازمان   .15

داشت در بهداشت روان و جهانی به

 انستيتو روانپزشكی تهران

متخصصان 

روانپزشكی و 

روانشناسی بالينی و 

 علوم اعصاب

پانل در بزرگداشت 

 هفته جهانی مغز

 11/12/31 

مركز همكاری های مشترک سازمان   .13

جهانی بهداشت در بهداشت روان و 

 انستيتو روانپزشكی تهران

متخصصان 

روانپزشكی و 

الينی و روانشناسی ب

 علوم اعصاب

پانل در بزرگداشت 

 هفته جهانی مغز

 26/12/31 

آموزش مهارتهای رفتار  كاركنان دانشگاه علوم پزشكی ايران  .13

 سازمانی

بهمن  3و  3 

31 

آموزش مهاتهای  بسيجيان بسيج سپاه پاسداران غرب تهران  .11

زندگی با تاكيد بر 

 ديدگاه اسالم

 1831 ساعت 21

آموزش مهارتهای رفتار  كاركنان م پزشكی ايراندانشگاه علو  .21

 سازمانی

اسفند  2و  1 

31 

آموزش مهارتهای رفتار  كاركنان دانشگاه علوم پزشكی ايران  .21

 سازمانی

 26و  21 

 31بهمن 

آموزش مهارتهای رفتار  كاركنان دانشگاه علوم پزشكی ايران  .22

 سازمانی

 13و  13 

 31بهمن 

 

 1312الي  1331از سال  و غيره( علمي ، همكاريبالينياي )ات حرفهسابقه ارائه خدم (3-3

 تاريخ ارائه خدمات مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات اينوع خدمت حرفه رديف
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انجام درمانهای روانشناختی ، انجام آزمونهای  1

 روانشناختی و ارزيابی بالينی

لغايت 1/11/33از مركز مشاوره پويا

 تاكنون

م درمانهای روانشناختی ، انجام آزمونهای انجا 2

 روانشناختی و ارزيابی بالينی

لغايت 1/11/33از مطب روانپزشكان و روانشناسان بالينی

 تاكنون

انجام درمانهای روانشناختی، انجام آزمونهای  8

 روانشناختی و ارزيابی بالينی

 تا كنون 1835از سال  درمانگاه انستيتو روانپزشكی تهران

نجام درمانهای روانشناختی ، انجام آزمونهای ا 1

 روانشناختی و ارزيابی بالينی

 1812 1831از سال  مركز مشاوره راه بهتر

انجام درمانهای روانشناختی ، انجام آزمونهای  6

 روانشناختی و ارزيابی بالينی

 تا 1833از سال  كلينيک ويژه انستيتو روانپزشكی تهران

1832 

روانشناختی ، انجام آزمونهای  انجام درمانهای 5

 روانشناختی و ارزيابی بالينی

كلينيک زينب بختياری آموزش و پرورش 

 16منطقه 

لغايت  1833از سال 

1831 

انجام درمانهای روانشناختی ، انجام آزمونهای  3

 روانشناختی و ارزيابی بالينی

لغايت 1831ازسال  مركز مشاوره صبح صادق

1831 

روانشناختی ، انجام آزمونهای  انجام درمانهای 3

 روانشناختی و ارزيابی بالينی

 مركز مشاوره خانه فرهنگ محله ابوذر

 شهرداری تهران 11منطقه 

 1831لغايت  1831از 

انجام درمانهای روانشناختی ، انجام آزمونهای  1

 روانشناختی و ارزيابی بالينی

مركز مشاوره خانه فرهنگ محله وليعصر 

 اری تهرانشهرد 16منطقه 

 1836لغايت1831از

 1831،1838، 1831 همايش مشاوره از ديدگاه اسالم)سه دوره( همكاری علمی 11

 1831و1831 كارگاه روانشناسی اسالمی)دو دوره( همكاری علمی 11

 

 هاي اجرايي )مرتبط با آموزش و تحقيقات(ها و پست( سابقه موقعيت4-3

 تاريخ مكان فعاليت سمت رديف

 -دانشكده علوم رفتاری و سالمت روان معاون آموزشی دانشكده علوم رفتاری وسالمت روان 1

 انستيتو روانپزشكی تهران

 تا كنون 13از خرداد 

 -دانشكده علوم رفتاری و سالمت روان معاون اداری و مالی دانشكده  2

 انستيتو روانپزشكی تهران

 1812از ارديبهشت 

 تا كنون

انستيتو روانپزشكی تهران و مركز  رپرست دفتر مطالعات اسالمی در بهداشت روانس 8

 تحقيقات بهداشت روان

لغايت  1811 مهر از

 تاكنون

سزپرست كميته كارگاه ها، سمينارها و همايش های انستيتو  8

 روانپزشكی تهران

انستيتو روانپزشكی تهران و مركز 

 تحقيقات بهداشت روان

ت لغاي 1811 مهر از

 تاكنون

انستيتو روانپزشكی تهران و مركز  شبكه سالمت روان كشوردبير  1

 تحقيقات بهداشت روان

لغايت  1811 مهر از

 تاكنون
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سومين كنگره سراسری پژوهشهای  عضو هيات رئيسه جلسات كنگره 6

 روانشناسی بالينی

 11اسفند  3لغايت  5

شگاه علوم عضو فعال كميته هم انديشی استادان و نخبگان دان 5

 پزشكی ايران

 31لغايت  35از مهر  نهاد رهبری دانشگاه

انستيتو روانپزشكی تهران و مركز  دفتر مطالعات اسالمی در بهداشت روان 3

 تحقيقات بهداشت روان

 1835لغايت 1832از 

انستيتو روانپزشكی تهران و مركز  مجری كارگاه روزه و روانپزشكی  3

 تحقيقات بهداشت روان

3/3/1831 

انستيتو روانپزشكی تهران و مركز  مجری كارگاه رواندرمانی معنوی )دو دوره( 1

 تحقيقات بهداشت روان

15/1/1831 

21/11/1838 

انستيتو روانپزشكی تهران و مركز  عضو كميته صرفه جويی انستيتو 11

 تحقيقات بهداشت روان

22/1/33 

و مركز انستيتو روانپزشكی تهران  كارشناس امور روانی  12

 تحقيقات بهداشت روان

 تاكنون 1831از 

انستيتو روانپزشكی تهران و مركز  كارشناس فنی دفتر مطالعات اسالمی در بهداشت روان  18

 تحقيقات بهداشت روان

 تاكنون 1831از 

های ماهانه مسئول علمی واجرايی برگزاری سلسله گردهمايی 

 دفترمطالعات اسالمی در بهداشت روان

لغايت  1838از سال  تو روانپزشكی تهرانانستي

 تاكنون

 

 ها و مجامع علميعضويت در انجمن (5-3

 مدت عضويت محل فعاليت مجمع نوع همكاري و سمت نام مجمع

 لغايت از

   انستيتو روانپزشكی تهران عضو موسس انجمن علمی روانشناسی بالينی ايران

انجمن علمی  روانشناسی بالينی 

 ايران

  دور اول انستيتو روانپزشكی تهران بازرس

انجمن علمی  روانشناسی بالينی 

 ايران

 33 1831دور دوم  انستيتو روانپزشكی تهران عضو هيات مديره

انجمن علمی  روانشناسی بالينی 

 ايران

آموزش و مسئول كميته 

 پژوهش

 33 1831 انستيتو روانپزشكی تهران

انجمن علمی  روانشناسی بالينی 

 ايران

 تاكنون 1833دور سوم  انستيتو روانپزشكی تهران و هيات مديرهعض
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انجمن علمی  روانشناسی بالينی 

 ايران

 تاكنون 33 انستيتو روانپزشكی تهران مسئول كميته پژوهش

سازمان نظام روانشناسی و  عضو ج. ا. ا. نظام روانشناسی و مشاوره

 مشاوره 

 تاكنون 1832

 

 علمي  ها و شوراهاعضويت در كميته (6-3

نوع همكاري با كميته  نام كميته يا شورا رديف

 يا شورا

 مدت فعاليت مكان يا سازمان مربوطه

كميته علمی اولين كنگره بين المللی  1

 نقش دين در بهداشت روان

عضو كميته پژوهش 

 های هدايت شده 

دانشگاه علوم پزشكی ايران انستيتو 

 روانپزشكی تهران

لغايت  1831

1831 

كميته علمی كارگاه روانشناسی  2

 اسالمی

 1831   دانشگاه علوم  پزشكی كشور تبريز  عضو كميته علمی 

كميته علمی كارگاه روانشناسی  8

 اسالمی

مركز ملی تحقيقات علوم  پزشكی  عضو كميته علمی 

 كشور 

1832  

پزشكی   مركز ملی تحقيقات علوم همكاری علمی كميته علمی همايش علم ودين  1

 كشور

1831 

كميته علمی دومين كنگره نقش دين  6

 در بهداشت روان

دانشگاه علوم پزشكی ايران انستيتو  عضو كميته علمی

 روانپزشكی تهران

لغايت  1836

1835 

كميته اجرايی دومين كنگره نقش دين  5

 در بهداشت روان

دانشگاه علوم پزشكی ايران انستيتو  عضو كميته اجرايی

 ی تهرانروانپزشك

لغايت  1836

1835 

های كميته علمی دومين كنگره پژوهش 3

 روانشناسی بالينی 

انجمن روانشناسی بالينی ايران  عضو كميته علمی

 نهاد علمی و فرهنگی  11باهمكاری

لغايت  21/11

1/12/1833 

كميته اجرايی دومين كنگره پژوهش  3

 های روانشناسی بالينی 

انشناسی بالينی ايران انجمن رو عضو كميته اجرايی

 نهاد علمی و فرهنگی  11باهمكاری

لغايت  21/11

1/12/1833 

كميته علمی سومين كنگره پژوهش  1

 های روانشناسی بالينی 

انجمن روانشناسی بالينی ايران  عضو كميته علمی

 نهاد علمی و فرهنگی  11باهمكاری

 1811اسفند 3و  5

 

 1332الي  1374سال از  شدههاي تحقيقاتي تصويبپروژه -4

نوع فعاليت در  عنوان طرح رديف

طرح )مجري 

اصلي، مدير 

اجرايي، همكار، 

وضعيت فعلي  مؤسسه محل پژوهش

 طرح

طول مدت 

 طرح
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 مشاور و غيره(

طرح توسعه و ارتقاء مراكز كاهش  1

آسيب و درمان نگهدارنده با 

متادون با رويكرد آموزش 

مهارتهای زندگی، مشاوره گروهی 

 يتهای جامع روانی اجتماعیو حما

 -شبكه تحثيثات سالمت روان همكار اصلی

 پروژه ملی

 سال 2 در حال اجرا

پايش و نظارت برنامه ادغام  2

خدمات سوء مصرف مواد در 

 نظام شبكه

وزارت بهداشت، درمان و  همكار اصلی

آموزش پزشكی )اداره پيشگيری 

و درمان سوء مصرف مواد( 

مركز  -انستيتو روانپزشكی تهران

 روان تحقيقات بهداشت

 دو سال 1211 اتمام

راهبرهای تامين سالمت روان در  8

 قرآن

انستيتو روانپزشكی تهران و  مجری

 مركز تحقيقات بهداشت روان

 دو سال اتمام

رابطه جهت گيری مههبی  بررسی 1

)درونی و بيرونی (با سالمت روان 

و ميزان افسردگی سالمندان مقيم 

 مراكز بهزيستی و غير مقيم

دانشگاه علوم بهزيستی و  همكار اصلی 

 توانبخشی

 يک سال اتمام

يررسی علل و عوامل خود زنی  6

درسربازان  نيروی هوايی سپاه 

 پاسداران انقالب اسالمی 

نگارش بخش  ی نيروی هوايی سپاهبهدار مجری

آخر گزارش 

 نهايی

يک سال 

لغايت  1838

1831 

خشم و راههای كنترل آن در قرآن  5

 و حديث

موسسه تحقيقاتی دارالحديث  مجری

 قم

يک سال  دردست اقدام

لغايت  1838

1831 

بررسی رابطه ميزان دينداری و  3

استفاده از روشهای مقابله مههبی 

عالئم با ميزان اضطراب و 

افسردگی قبل و بعد از اعمال 

جراحی در بيماران بستری در 

بخش ارتوپدی بيمارستان شفا 

يحيائيان و مجتمع رسول 

 اكرم)ص(و رسول اكرم)ص(

موسسه مطالعات تاريخ  همكار اصلی

 پزشكی،طب اسالمی و مكمل

 1836 اتمام

ساخت تست استعداد و هوش  3

 دانش آموزان ايرانی

عليم وتربيت پژوهشكده ت پرسشگر

 وزارت آموزش و پرورش

تحت نظر 

مرحوم دكتر 

 6سه ماه در 

 استان
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براهنی بود كه از 

سرانجام آن 

 اطالعی ندارم

 1/3/1831. اتمام انستيتو روانپزشكی تهران پرسشگر ارزشيابی بهداشت روان كشور 1

لغايت 

21/3/1831 

 

 1332الي  1374از سال  پژوهشگرانبا انجام شده  هايهمکاريتعدادي از  -5
دوره  و پژوهش نامهعنوان پايان

تحصيلی ارائه 

 نامهپايان

يا  نامهمحل انجام پايان

 پژوهش

 نامهسمت در پايان

 يا پژوهش

تاريخ دفاع از 

يا  نامهپايان

 پژوهش

بررسی رابطه ينگرش دينی با سالمت عمومی، 

افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و شكيبايی در 

 آزاد اسالمی واحد اهوازدانشجويان دانشگاه 

كارشناسی 

 ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی 

 اهوازواحد 

 1831 اطالع رسانی

بررسی تاثيرات محركهای شنيداری پيش از تولد بر 

 روزه 16-81روی پردازش اطالعات صوتی نوزادان 

كارشناسی 

 ارشد

تهران،دانشگاه عالمه 

طباطبايی دانشكده 

روانشناسی و علوم 

 تربيتی

 1831 سانیاطالع ر

تأثير ميزان فشار اجتماعی برابر از نگرش دينی 

 دانش آموزان شهر تهران

انستيتو روانپزشكی  

 تهران

دكتر جعفر  

 بوالهری

بررسی رابطه دعا و اضطراب در گروهی از دانش 

 آموزان مدارس تهران

انستيتو روانپزشكی  

 تهران

دكتر سيداحمد  

 واعظی

ا، ميزان توكل به بررسی رابطه بين عوامل تنش ز

 خدا و نشانگان استرس در دانشجويان پزشكی

انستيتو روانپزشكی  

 تهران

همكاری علمی در 

تدوين پرسشنامه 

 وپيشينه پزوهش

دكتر جعفر 

 بوالهری

رفتاری مههبی  -بررسی اثربخشی درمان شناختی

فرهنگی در بهبود مبتاليان به اختالل 

 جبری( -اضطرابی)وسواسی

زشكی انستيتو روانپ 

 تهران

تدوين مدل 

درمانی و كمک در 

 تدوين پيشينه

دكتر سيد اكبر 

 بيان زاده

رابطه اعتقادات مههبی جهت گيری درونی بررسی 

 و برونی با سالمت روان

پروژه 

 كارشناسی

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد رودهن

-1831 همكاری علمی

پروين 1831

 سادات سراجی

در نامه امام  مفاهيم روانشناختی و بهداشت روان

 علی )ع( به امام حسن )ع(

انستيتو روانپزشكی  بررسی

 تهران

هوشمند  1835 همكاری علمی

 اليقی
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بررسی ارتباط نگرش مههبی با ميزان اضطراب، 

افسردگی و سالمت روانی گروهی از بيماران 

بيمارستانهای شهدای هفتم تير و مجتمع رسول 

 1836اكرم)ص( در نيمه اول 

دكترای 

 یپزشك

دانشگاه علوم پزشكی 

 ايران

نجف   1835 همكاری علمی

 طهماسبی پور،

مرتضی كمانگر، 

دكتر جعفر 

 بوالهری

 

 

 سخنراني و ارائه مقاله در كنگره، همايش و هم انديشي -6

 1312الي  1334از  ( مقاالت ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره1-6

، عنوان همايش عنوان مقاله نويسنده)گان( رديف

 كنفرانس و غيره

محل 

 برگزاري

نحوه ارائه 

مقاله 

)سخنراني 

 يا پوستر(

 سال ارائه

عباس رمضانی  1

فرانی،دكتر جعفر 

 بوالهری

قرآن و راههای مقابله با 

 فشارهای روانی

سومين سمپوزيوم 

 سرسری استرس

دانشكده 

توانبخشی 

دانشگاه 

علوم 

پزشكی 

 ايران

 11لغايت  3 سخنرانی

 1831اسفند 

اس رمضانی فرانی، عب 2

سيد كمال الدين 

عمادی،دكتر كاظم 

 عاطف وحيد

راهبرد های تامين 

 سالمت روان در قرآن

اولين همايش بين 

المللی نقش دين در 

 بهداشت روان

دانشگاه  

علوم 

پزشكی 

 ايران

 81لغايت 23 سخنرانی

فروردين ماه 

1831 

8 S. A. Bayanzadeh, 

J. Bilhari ,A. 

Ramezani 

Mental Health in the 

Verses of the Holy 

Quran 

Intarnational 

Seminaron 

Counseling and 

psychotherapy: An 

Islamic Perspective  

Kuala 

lunpor 
-August 15 سخنرانی

17, 1997 

دكتر شاهرخ راغب،  1

دكتر حسين عبداللهی 

ثانی،عباس رمضانی 

فرانی،دكتر عبدالوهاب 

 وهاب زاده

تی غرور مبانی روانشناخ

و نقش آن در بهداشت 

روان،با مراجعه به متون 

 اسالمی

اولين همايش بين 

المللی نقش دين در 

 بهداشت روان

دانشگاه 

علوم 

پزشكی 

 ايران

 81لغايت 23 سخنرانی

فروردين ماه 

1831 

عباس رمضانی فرانی،  6

دكتر نيكچهره محسنی ؛ 

و مقايسه ابعاد  شناسايی

تحول ادراک خود در 

اولين كنگره 

روانشناسی بالينی 

 1831 سخنرانی وزارت نفت
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دكتر براهنی؛ دكتر علی 

 اصغر اصغر نژاد فريد

بيماران افسرده خو و 

 عملی  –وسواس فكری 

 

 ايران

،عباس رمضانی فرانی  5

 دادفر و...

معرفی يک مدل مداخله 

شناختی رفتاری با 

رويكرد مههبی در درمان 

 اختالل وسواس 

دومين همايش 

نقش دين در  سراسری

 بهداشت روان

دانشگاه 

علوم 

پزشكی 

 ايران

 8لغايت 1 سخنرانی

ارديبهشت  

 1835ماه 

دكتر علی اكبر جعفريان  3

 و... عباس رمضانی فرانی

رابطه ميزان دينداری و 

مقابله مههبی با اضطراب 

و افسردگی قبل و بعد از 

 عمل جراحی

دومين همايش 

سراسری نقش دين در 

 بهداشت روان

شگاه دان

علوم 

پزشكی 

 ايران

 8لغايت  1 سخنرانی

ارديبهشت  

 1835ماه 



 1312الي  1361از  انديشي، بازآموزي و غيره )بدون ارائه مقاله(سخنراني در هم (2-6

انديشي، عنوان هم عنوان سخنراني رديف

 بازآموزي و غيره

انديشي، بازآموزي محل برگزاري هم

 و غيره

تاريخ 

 سخنراني

سلسله گردهمايی های  سالمندان و معنويت بهداشت روان  1

ماهانه دفتر مطالعات 

اسالمی در بهداشت 

 روان

-دانشگده علوم رفتاری و سالمت روان

 انستيتو روانپزشكی تهران

1812 

جلسات آموزشی  انواع رواندرمانی معنوی 2

دوشنبه گروه 

روانپزشكی دانشگاه 

 علوم پزشكی ايران

-رواندانشگده علوم رفتاری و سالمت 

 انستيتو روانپزشكی تهران

1811 

سومين كنگره  چالش های معنويت و سالمت روان 8

پژوهشهای روانشناسی 

 بالينی در ايران

اسفند  بيمارستان امام خمينی تهران

1811 

نشست تخصصی نوجوانان و جوانان  1

 و شكل گيری هويت

سازمان ملی جوانان و 

انستيتو روانپزشكی 

 تهران

 28/2/33 زشكی تهرانانستيتو روانپ

سازمان ملی جوانان و  ميز گرد سالمت معنوی 6

انستيتو روانپزشكی 

 تهران

 21/3/35 انستيتو روانپزشكی تهران

 81/1/35 مركز مطالعات فرهنگی شهرداری تهراننشست علمی سالمت و پديده های معنوی و روانشناختی و  5
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 معنويت ارتقا سالمت روان

توای مههبی در بررسی وسواس با مح 3

 ايران

سلسله گردهمايی های 

ماهانه دفتر مطالعات 

اسالمی در بهداشت 

 روان 

 1831 انستيتو روانپزشكی تهران

سلسله گردهمايی های  آيات قرآنی در زمينه بهداشت روانی 3

ماهانه دفتر مطالعات 

اسالمی در بهداشت 

 روان 

 81/6/35 انستيتو روانپزشكی تهران

سلسله گردهمايی های  روانشناسی و اسالم مفهوم خود در 1

ماهانه دفتر مطالعات 

اسالمی در بهداشت 

 روان 

 23/6/33 انستيتو روانپزشكی تهران

بررسی استرس، نگرش مههبی و  11

آمادگی مادران كودكان عقب مانده 

ذهنی و رابطه آنها با ميزان پهيرش 

 كودک

سلسله گردهمايی های 

ماهانه دفتر مطالعات 

ی در بهداشت اسالم

 روان 

 21/3/31 انستيتو روانپزشكی تهران

سلسله گردهمايی های  روابط بين فردی در نهج البالغ - 11

ماهانه دفتر مطالعات 

اسالمی در بهداشت 

 روان 

 28/12/31 انستيتو روانپزشكی تهران

بحثی پيرامون مفهوم بهداشت  12

( در حوزه علوم Mental Healthروان)

 اسالمروانشناختی و 

سلسله گردهمايی های 

ماهانه دفتر مطالعات 

اسالمی در بهداشت 

 روان 

 .1/12/31 انستيتو روانپزشكی تهران
 

روانشناسی و مههب:گهشته، حال و  18

 آينده

سلسله گردهمايی های 

ماهانه دفتر مطالعات 

اسالمی در بهداشت 

 روان 

 21/12/32 انستيتو روانپزشكی تهران

ی راهبرد شناختی تحليل روانشناخت 11

 ذكر

سلسله گردهمايی های 

ماهانه دفتر مطالعات 

اسالمی در بهداشت 

 روان 

 1831 انستيتو روانپزشكی تهران
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مروری برمطالعات روان شناسی و دين  16

 در ايران 

 

جلسات آموزشی 

دستياران روانپزشكی و 

 Ph Dكارشناس ارشد و 

 1838 انستيتو روانپزشكی تهران

عات مختلف بهداشت آموزش موضو 16

روان از قبيل:آشنايی با ويژگيهای 

رشدی كودكان، نوجوانان؛شيوهای 

تربيتی كودک و نوجوان، نحوه ارتباط 

با كودک و نوجوان؛راههای ايجاد 

انگيزه در دانش آموزان؛ راههای كنترل 

 خشم ،...

همچنين آموزش موضوعات مرتبط با 

روانشناسی تربيتی مثل: كنترل كالس، 

 طفی كالسجو عا

سلسله سخنرانی های 

عمومی و اختصاصی 

باری معلمين ، والدين و 

 دانش آموزان 

مناطق 

،آموزش و 1،8،3،3،1،18،11،16،15،11

پرورش تهران ؛مديران و معاونان 

آموزش و پرورش كرج؛مشاوران 

آموزش و پرورش قم؛مربيان و والدين 

پيش دبستانی های خانه های فرهنگ 

ر تهران؛مسئولين و محله ابوذر و وليعص

كارشناسان بهداری نيروی هوايی سپاه 

 پاسداران انقالب اسالمی  

 1851از 

 تاكنون

 

 هاي مختلف )آموزشي، پژوهشي و اجرايي(شركت در دوره -7

 تاريخ برگزاري محل برگزاري نوع )سطح( دوره نام دوره رديف

دوره آموزش عمومی  1

 مديريت دولتی

لغايت  11/6/1855  ريت دولتیمركز آموزش مدي ساعت 51

21/6/1855 

8 ICDL لغايت 1838از ابتدای مهر  بيمارستان فيروزگر آموزش كاركنان دولت

 1831شهريور سال 

دوره اول ترجمه زبان  8

 انگليسی

مركز اموزش ضمن خدمت  ، استاد  ساعت 21

 آموخته

1831 

 1812 مركز اموزش ضمن خدمت   آموزش كاركنان دولت  1

 1812 مركز اموزش ضمن خدمت   آموزش كاركنان دولت  6

 1812 مركز اموزش ضمن خدمت   آموزش كاركنان دولت  5

 1812 مركز اموزش ضمن خدمت   آموزش كاركنان دولت  3

 1812 مركز اموزش ضمن خدمت   آموزش كاركنان دولت  3

 1812 مركز اموزش ضمن خدمت   آموزش كاركنان دولت  1
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 1385الي  1376از  هاها و كارگاهها، بازآموزيانديشيهم شركت در -8

انديشي، بازآموزي، كارگاه و نام هم رديف

 غيره

طول مدت 

 دوره

 تاريخ برگزاري محل برگزاري

 1836 انستيتو روانپزشكی تهران روزه 2 كارگاه گفتگو  1

اولين كارگاه  آموزشی روانپزشكی و  2

 روزه

 3/3/1831 كی تهرانانستيتو روانپزش يک روزه

كارگاه آموزش رويكرد معنويت در  3

 مشاوره و رواندرمان

 15/1/1831 انستيتو روانپزشكی تهران يک روزه

كارگاه آموزش رويكرد معنويت  اولين 4

 در مشاوره و رواندرمانی

 21/11/1838 انستيتو روانپزشكی تهران يک روزه

بريز :معاونت پژوهشی دانشگاه علوم ت سه روزه كارگاه روانشناسی اسالمی اولين 5

 پزشكی تبريز

لغايت 21/5/1831

22/5/1831 

تبريز :معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  سه روزه دومين كارگاه روانشناسی اسالمی 6

 پزشكی تبريز

لغايت 21/5/1831

22/5/1831 

 11/12/1831 انستيتو روانپزشكی تهران يک نشست  پانل در بزرگداشت هفته جهانی مغز 3

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی  روزه 2 كارگاه آموزشی مهارتهای رفتار سازمانی 8

 دانشگاه علوم پزشكی ايران

بهمن  13لغايت  13

1831 

آذر ماه  23لغايت  21 سالن مجتمع درمانی حضرت رسول اكرم روزه1 همايش نقش دين در بهداشت روان 1

1835 

 

 انتشارات -3

 نتشرشده( كتب م1-1

شهر و كشور  ناشر نوع فعاليت  عنوان كتاب همكار/ همكاران رديف

 محل نشر

سال 

 چاپ

فاضل بهرامی ،عباس  1

 رمضانی فرانی

ای بر بهداشت روان مقدمه

 سالمند در قرآن و حديث

 1811  چاپ  تأليف

دكتر جعفر بوالهری  2

،ربابه نوری قاسم آبادی 

 ،عباس رمضانی فرانی

زمينه  آيات قرآنی در

بهداشت روانی برای 

كاركنانبهداشت روانی و 

 مربيان مدارس

 فارسيتأليف: 

: عربيمترجم به 

 زهرا يگانه
by:Z. Hussain 

Khan,M.D. 

انستيتو 

روانپزشكی تهران 

و مركز 

همكاريهای 

مشترک در 

بهداشت روان 

 ايران ،تهران

 

 بيروت–نان لب
Iran, Tehran 

1833 

1835 

2112 
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سازمان جهانی 

 بهداشت

 دارالهادی
WHO 

Collaborating 

Center 

دكتر جعفر بوالهری  3

 ،عباس رمضانی فرانی 

 11مجموعه چكيده 

سخنرانی دفتر مطالعات 

 اسالمی در بهداشت روان 

گردآوری، 

 ويرايش

معاونت 

دانشجويی، 

فرهنگی، حقوقی 

و مجلس وزارت 

بهداشت ، درمان 

و آموزش 

 پزشكی 

 1835 ايران، تهران 

سيد احمد واعظی،  دكتر 4

 عباس رمضانی فرانی

مجموعه چكيده يكصد 

سخنرانی دفتر مطالعات 

 اسالمی در بهداشت روان

گردآوری، 

 ويرايش

   آماده چاپ

مجموعه مطالعات نظری و  عباس رمضانی فرانی 5

پژوهشی پيرامون مههب و 

 بهداشت روان در ايران

گردآوری، 

 ويرايش

آماده چاپ در 

انتشارات دانشگاه 

 تهران

 1811 ايران، تهران

دكتر عباس رمضانی  6

فرانی، دكتر زهرا غالمی 

 حيدرآبادی

وسواس فكری عملی و نجس 

 و پاكی

 1811 ايران، تهران نشر دانژه تاليف

دكتر عباس رمضانی  3

فرانی، دكتر زهرا غالمی 

 حيدرآبادی

شناسايی ابعاد ادراک خود در 

اختالل افسرده خويی و 

 وسواس فكری عملی

 1811 ايران، تهران آوای نور تاليف

 

 هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علميعاليتف (2-1

 مدت همكاري نوع همكاري با مجله محل انتشار مجله نام مجله

انستيتو روانپزشكی  انديشه و رفتار

 تهران

نگارش بخش اخبار و گزارشات دفتر مطالعات 

 اشت رواناسالمی در بهد

واز  22لغايت شماره  11از شماره 

 تاكنون 11شماره 

روانپزشكی و 

 روانشناسی بالينی

انستيتو روانپزشكی 

 تهران

 تاكنون 35ازسال  داوری مقاالت 
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 مقاالت منتشرشده (3-1

سال  صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله )گان(نويسنده رديف

 چاپ

1 Ramezani Farani, 

A 
Fata. L 

Atef Vahid, K 
Bolhari, J 

ٍEffectiveness of 

cognitive-behavioural 

techniques combined 

with religious strategies 

in treating patients with 

OCD with scrupulosity 

feature 

Iranaian journal 

of psychiatry and 

behavioral 

sciences 

   91 

2 Fazel Bahrami 

Abbas R. Farani 

Jalal Younesi 

Role of internal and 

external religious beliefs 

in 

Mental Health and rate 

of depression in elderly 

people 

Iranian 

Rehabilitation 

Journal 

5 5 , 6 29-24 2007 

عباس  ،فاضل بهرامی 8

 رمضانی فرانی
 

نقش باورهای مههبی 

)درونی و بيرونی(در 

 روان سالمندانسالمت 

علمی پژوهشی 

 توانبخشی

دوره 

ششم  

 بهار 

 1831 12 اول

عباس رمضانی فرانی  1

 ،محبوبه دادفر

معرفی يک مدل مداخله 

درمان شناختی رفتاری مههبی 

-در درمان اختالل وسواسی

 اجباری

سال  مجله نقد ونظر 

 دهم

اول و 

 دوم

 1831 

 

 ايعالئق حرفه -11

 اختالالت خلقی. و social phobiaو OCD  درمان اختالت اضطرابی بويژه  -1

 درمان شناختی رفتاری، درمان تحليلی -2

 . دين وبهداشت روان -8

 .ادراک خود -1

 

 معرفين صاحب نام رشته  -11

 . تهرانعضوهيات علمی دانشگاه علوم پزشكی  روانپزشک، دكتر جعفر بوالهری، -1

 .تهرانعلوم پزشكی  دكتر بهروز بيرشک، روانشناس مشاوره،عضو هيات علمی دانشگاه-2

 تهراندكتررخساره يزدان دوست، روانشناس بالينی، عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی -8

 .تهرانروانشناس بالينی، عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی  دكتر كاظم عاطف وحيد،-1

 هشتی.روانشناس بالينی، عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهيد ب دكتر محمود دژگام،-6
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 .تهرانروانشناس، عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی  غر اصغر نژادفريد،صدكتر علی ا-5

 .تهرانروانشناس بالينی، عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی  دكتر الدن فتی،-3

 .تهراندكتر سيد احمد واعظی، روانپزشک،عضوهيات علمی دانشگاه علوم پزشكی -3

 روانشناس و عضو هيات علمی دانشگاه اصفهان.دكتر مهرداد كالنتری،  -1

 دكتر محمود گلزاری، روانشناس و عضو هيات علمی دانشگاه عالمه طباطبايی. -11

 تهران عضوهيات علمی دانشگاه  دكتر باقر غباری، روانشناس و -11


