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 نمره     نامه/رسالهعنوان پایان

 :01 ادبنیمطالعه داده کیبه سرطان:  انیفهمِ خود در مبتال یسازمفهوم دکتری 

 :01 یمجاز یفضا یو عاد فتهیکاربران خودش صیدر تشخ یمنف/اطف مثبتوو ع یرفتاریمغز هایستمینقش س ارشد 

 

 

 داخلی(مقاالت علمی )مجالت خارجی و 

1) *Dehghan, M., Hasani, J., Moradi, A., Mohammadkhani, S. (2022). Transitional Self-Disappear: The 
Journey of Cancer Survivors to Self Re-Coherence in a Middle East Society. Supportive Care in Cancer, 
30, 4231–4241. [Link] 

2) *Dehghan, M., Sharifi, P., Young, C., Lagdon, D. Healthier Living with MS: The Key Role of SelfEfficacy and 

Emotion Regulation. [Under review in Journal of Multiple Sclerosis and Related Disorders].  

نقش خودپنداره، تنظیم هیجان و اضطراب کرونا در پیش بینی (. 0011فر، س.، آزاد منجیری، ا. )شاهین دهقان، م.،*اصغری، م.،  (9

 ]Link[. 07-91(، 9) 01، فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی. 01-رفتارهای خود مراقبتی مرتبط با بیماری کووید

(. تجارب بافتارمند مبتنی بر سرطان: مطالعه پدیدارشناختی تجارب 0011انی، ش. )حسنی، ج.، مرادی، ع.، محمدخ* .،دهقان، م (0

 ]Link[. 10-77(، 91) 01، فصلنامه روانشناسی سالمتمبتالیان به سرطان. 

ابرازگری هیجانی و تنظیم هیجان در پیش بینی رشد پس از آسیب مبتالیان به نقش (. 0011. ).، *دهقان، مزینلی سیاوشانی، ا (1

 ]Link[ 00-19(، 63) 00، مجله نوید نو دانشگاه علوم پزشکی مشهدگر نوع بیماری. سرطان و ام.اس: با توجه به نقش تعدیل

(. گسستِ خود: وارسی پدیدارشناختی تجربه احساس خود در 0011حسنی، ج.، مرادی، ع.، محمدخانی، ش.)* .،دهقان، م (7

 ]Link[. 66-10(، 0) 06، فصلنامه مطالعات روانشناختیبازماندگان سرطان. 

های مساله در روابط میان سبکجویی شناختی هیجان و حلای نظم(. نقش واسطه0913حسنی، ج.، شریفی، پ. ) *دهقان، م.، (6

 ]Link[. 70-63(، 0) 01 فصلنامه مطالعات روانشناختی،فردی افراد دارای سابقه بزهکاری، دلبستگی با مشکالت بین

پذیری (. تاثیر القای تنیدگی بر نارسایی شناختی و حافظه کاری: نقش انعطاف0916) دهقان، م.*شریفی، پ.، موسوی، ع.م.،  (3

 ]Link[. 019-070(، 13) 01 فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی،شناختی. 
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رفتاری  -های مغزی(. کاربران خودشیفته در فضای مجازی: نقش سیستم0916شاهقلیان، م.، فراهانی فرمهینی، م.ن. ) *دهقان، م.، (1

 ]Link[. 009-093(، 0) 00 فصلنامه مطالعات روانشناختی،و عاطفه مثبت و منفی. 

رفتاری، اضطراب وجودی و عواطف مثبت و  –های مغزی بررسی سیستم(. 0916شاهقلیان، م.، رسولی، ع. ) ان، مجتبی.،دهق* (01

 ]Link[. 0-00(، 9) 01 مجله روانشناسی بالینی،منفی در میان افراد خودشیفته، مرزی و عادی. 

های مثبت و منفی، تمیز افراد خودآسیب رسان از افراد عادی بر اساس تجربه(. 0916رسولی، ع. ) دهقان، م.،*هاشمی رزینی، ه.،  (00

 ]Link[. 119-160(، 0) 00 ،فصلنامه روانشناسی کاربردی. های ارزشی انگیزشینوروزگرایی و ریخت

شکن و گرایی در زنان پیمانجویی شناختی هیجان و کمال(. بررسی راهبردهای نظم0916رسولی، ع. )*حسنی، ج.،  دهقان، م.، (00

 ]Link[. 00-13(، 0) 00، فصلنامه مطالعات روانشناختیعادی. 

های هیجانی و نگرانی در رفتاری، طرحواره-های مغزینقش سیستم (.0917)دهقان، م.  شاهقلیان، م.،رسولی، ع.، *شفیعی، س.،  (09

 ]Link[. 6-00(، 9) 09، فصلنامه مطالعات روانشناختیبینی باورهای وسواسی. پیش

تعهد در میان متاهلین دارای -(. مقایسه صفات شخصیت و پذیرش0917عبداللهی، م.ح.، شاهقلیان، م. ) ، م.،دهقان*رسولی، ع.،  (00

 ]Link[. 011-000(، 0) 7، فصلنامه شناختی اجتماعیسبک شناختی جذب کننده و سبک شناختی کاوش کننده. 

15) Abbasi, M., Aghighi, A., *Porzoor, P., Dehghan, M. (2017). Comparison of early maladaptive schemas 
and psychological well-being in women undergoing cosmetic surgery and normal women. Journal of 
Research & Health, 7 (3), 841-849. [Link]. 

(. مقایسه رضایت از تصویر بدن، تنظیم هیجان و احساس تنهایی در کاربران شبکه 0911حسینی، ا.، ) دهقان، م.،*یاریاری، ف.،  (61

 ]Link[. 90-00(، 9) 1 های اجتماعی موبایلی: با توجه به عامل جنسیت. فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی،

 

 هاشده در کنگرهمقاالت پذیرش

های دلبستگی ایمن و نا مقایسه باورهای غیرمنطقی در میان افراد دارای سبک(. 0917ابراهیمان، م. ) دهقان، م.،ابراهیمان، ض.،  (0

 موسسه آموزش عالی شاندیز، مشهد، ایران.  ،روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیتالمللی کنفرانس بین. ایمن

. دومین کنگره ملی روانشناسی شکن و عادیگرایی و احساس تنهایی در زنان پیمانمقایسه کمال(. 0911رسولی، ع. ) *دهقان، م.، (0

 ایران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

دومین کنگره سراسری . های فرزندپروری کودکان دارای اختالل اضطرابی با کودکان عادیمقایسه شیوه(. 0910) *دهقان، م. (9

 ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.روانشناسی کودک و نوجوان

دومین کنگره سراسری . مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان دارای اختالل اضطرابی با کودکان عادی(. 0910. )*دهقان، م (0

 ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.ک و نوجوانروانشناسی کود

. های شخصیتی با رضایت زناشویی زنان متاهل دانشجورابطه هوش معنوی و ویژگی(. 0910عباسی، م.، پیرانی، ذ. ) *دهقان، م.، (1

 های تالش، کرج، البرز، ایران.، سالن همایشالمللی روانشناسی و علوم اجتماعیسومین کنفرانس بین

اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم هیجانی بر سازگاری زناشویی زنان (. 0910قاسمی، ر.، درگاهی، ع. ) دهقان، م.،ی، ش.، *درگاه (7

 های ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.. هفتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، مرکز همایشنابارور

های هیجانی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی نقش نارسایی(. 0919) ان، م.دهق*عباسی، م.، زکی نژاد، ی.،  (6

 . اولین همایش سراسری روانشناسی سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. آموزان دختردانش
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https://apsy.sbu.ac.ir/article_97178.html
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 (های خارجیدانشگاه اساتید در همکاری با) پژوهشی هایطرح

1) The Psychometric Test of the Persian Version of Measurement of Spitefulness in Psychology 

دکتر  در دانشگاه خوارزمی تصویب شد و کد اخالق آن دریافت گردید طی همکاری اینجانب با در قالب یک طرح پژوهشی که مطالعهاین 

از  David K Marcusدکتر و  ]Link[ از دانشگاه اوکلند Hill-Virgil Zeiglerدکتر  ،]Link[جعفر حسنی از دانشگاه خوارزمی 

 است. صورت گرفته  ]Link[واشنگتن  ایالتی دانشگاه

 

2) Healthier Living with MS: The Key Role of Self-Efficacy and Emotion Regulation 

 ، پریسا شریفی )دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه(،]Link[دکتر جعفر حسنی از دانشگاه خوارزمی  اینجانب باهمکاری طی این پژوهش

 از دانشگاه رویال هالووی لندن Dawn Langdonدکتر  و ]Link[از دانشگاه لیورپول انگلستان  Carolyn A. Youngدکتر 

]Link[ .انجام شد 
 
 

  های علمیهمکاری با ژورنال

  داور علمی درMankind Quarterly   ( 0010)از بهمن 

 (0010)از بهمن  داور علمی در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی در ایران 

  تا کنون( 0917داور علمی در فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی دانشگاه خوارزمی )آذرماه 

  تا کنون(  0913داور علمی در مجله نوید دانشگاه علوم پزشکی مشهد )خردادماه 

 (0911و بهار  0910های پائیز و بهار ویراستار فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی دانشگاه خوارزمی )شماره 

  (0911ویراستار فصلنامه روانشناسی شناختی دانشگاه خوارزمی )شماره تابستان 

 

 

  کتاب

 ( .0111موسسه ملی سرطان آمریکا .)و زهرا دهقان،  مجتبی. )ترجمه علی رسولی، سرطان به مبتال افراد برای درد کنترل از حمایت

 (. تهران: نشر آذرین مهر0916قنبری، 

 

 

 ایسوابق کاری و حرفه

 )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان 

  (0010خرداد تا  0913ترم )از مهرماه  1التدریس در گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی به مدت مدعو به عنوان حقاستاد 

  (0010مدرس کارگاه پژوهش و نگارش مقاالت مروری، در همکاری با دانشگاه خوارزمی )شهریور ماه 

  (0010 و تیرماه)خرداد با دانشگاه خوارزمیژوهشگری )کمّی، کیفی و ترکیبی(، در همکاری جامع پ آموزشمدرس کارگاه 

  تا کنون( 0913ارائه خدمات روانشناختی آنالین )از سال 

 (0916اجتماعی، در همکاری با دانشگاه خوارزمی )آبان تا بهمن -های روانیساعته مهارت 011ی آموزشی روانشناسی مدرس دوره 

 (0916به سرطان و ام.اس )آبان تا دی  یانارائه خدمات روانشناختی به مبتال، و بیمارستان آسیاورزی سه ماهه دوره دکتری در کار 

 (0913تا بهمن  0913ترم )تیرماه  0التدریس در گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرق به مدت استاد مدعو به عنوان حق 

https://khu.ac.ir/cv/89/fa
https://oakland.edu/psychology/faculty-and-staff/zeigler-hill/
https://psychology.wsu.edu/people/faculty/david-marcus/
https://khu.ac.ir/cv/89/fa
https://www.liverpool.ac.uk/systems-molecular-and-integrative-biology/staff/carolyn-young/publications/
https://scholar.google.com/citations?user=yG5nWbgAAAAJ&hl=en&oi=sra
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  های آموزشی روانشناسی در برگزاری کارگاه )از جمله سرای محله قلمستان( 00همکاری با سراهای محله شهرداری منطقه 

 (0911تهران )تیرماه تا پایان آبان  0آوران همیاری )چترا( در مرکز بهاران منطقه درمانگر موسسه پیام 

  (0910تدریس درس آمار به عنوان دستیار استاد در دانشگاه سلمان فارسی )مهرماه تا پایان آذرماه 

  (0919تا پایان خردادماه  0910دانشگاه سلمان فارسی کازرون )بهمن مسئول آزمایشگاه روانشناسی 

  (0910ساعت )مهرماه تا دی ماه  90گذراندن کارورزی دوره کارشناسی روانشناسی در آموزشگاه امام جعفر صادق کازرون، به مدت 

 ( 0919تا  0931مسئول هسته علمی روانشناسی بسیج دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون ) 

  
 
 

 هامهارت

 آموزش و تدریس  

  و نگارش مقاالت علمی آکادمیکمهارت نوشتن 

 های تجربی، و ...(یابی ساختاری، طرحسازی، مدلهای کمّی )آزموناجرای پژوهش 

 تئوری، پدیدارشناسی، و ...(کیفی )گرندد های اجرای پژوهش 

 تسلط بر با نرم( افزارهای پژوهشی و آماریSpss, Lisrel, Amos, Mplus, G.Power, Maxquda, Citavi) 

 آشنایی با نرم( افزارهای مایکروسافت آفیسMicrosoft Word, PowerPoint, Excel, OneNote) 

  اجرا و تفسیر( مانند آزمون های شخصیتMMPI-2-FR  وNEO) 

 اجتماعی -های روانی رواندرمانی و آموزش 

 

 

 هاکارگاهها و دوره

 پژوهشی  –افزارهای آماری نرمLisrel  وAmos  تحت نظارت آکادمی بین المللی(IQS )انگلستان 

 پژوهشی  –افزار آماری نرمMplus  تحت نظارت آکادمی بین المللی( MPT)اتریش 

 دانشگاه خوارزمی( کیفیهای پژوهش پرپوزال نویسی طرح( 

  کاربردSTROOP Test دانشگاه خوارزمی( های روانشناختیدر پژوهش( 

  کارگاه «( معاینه وضعیت روانیMSE» ) )دانشگاه خوارزمی( 

  ای مغزیتحریک کانونی  فراجمجمه»کارگاه تخصصی »(tDCS)  )مدرسه فارمد با همکاری دانشگاه تهران( 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( "اختالالت خواب"تخصصی  نشست( 

 دانشگاه خوارزمی( خشم مدیریت کارگاه آموزش( 

 سازی دانشگاه )دانشگاه علوم پزشکی ایران( المللیکارگاه بین 

 کارگاه توانمندسازی اعضای هیئت علمی جدید دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 های تحقیقاتی )دانشگاه علوم پزشکی ایران( کارگاه ارزشیابی طرح 

 

 


