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 سوابق تحصیلي 

 الف( تحصیالت 

 فوق دکتری دکتری کارشناسي ارشد کارشناسي مقطع تحصیلي

 شناختي روانشناسي روانشناسي زبان انگليسي رشته تحصيلي

 حافظههوش و  تربيتي تربيتي آموزش و یادگيری گرایش

 دانشگاه پاویا ایتاليا دانشگاه خوارزمي تهران دانشگاه خوارزمي تهران سبزواریحكيم  دانشگاه محل اخذ مدرک

 تحصیليهای نامهب( پایان

 استاد راهنما مقطع تحصیلي نامهعنوان پایان

 پيشرفت با عملكرد خواندن وو حافظه کوتاه مدت   بررسي رابطه حافظه کاری

 یاختارس: مدل یابي معادالت تحصيلي در دانش آموزان یك زبانه و دوزبانه 

 دکتر عليرضا کيامنش دکتری

 صيليبررسي رابطه سبك های هویت برزونسكي با سالمت روان و پيشرفت تح 

 دانشجویان دانشگاههای دولتي شهر تهران

 تر مهرناز شهرآرای دک ارشناسي ارشدک

 تدریس فعال)روش یادگيری مشارکتي، اکتشافي هدایتمقایسه روش های 

 غت وشده و یادگيری در حد تسلط با رو ش سنتي )سخنراني( در یادگيری ل

 دستور زبان درس زبان انگليسي در دانش آموزان مقطع متوسطه 

 دکتر محمد غضنفری کارشناسي
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 رتبه های کنکور 

 مالحضات رتبه تحصیليمقطع 

 کنكور سراسری 1 دکتری 

 کنكور سراسری 28 کارشناسي ارشد

 آزمون ورودی 111 کارشناسي

 

 

  شغليسوابق 
 

 تهران دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات گروه روان شناسي  عضو هيت علمي -

 هرانتقات  انشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيعلوم انساني و علوم اجتماعي د ،معاون دانشكده ادبيات -

 لوم و تحقيقات تهراندانشگاه آزاد اسالمي واحد عاوره و مش  علوم تربيتيی ارشد و دکترکارشناسي مقطع مدیر گروه  -

 مدیر گروه روان شناسي تربيتي و شخصيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران -

 مشاور معاون برنامه ریزی سازماني و فراسازماني وزیر آموزش و پرورش -

 شور کرشته های روان شناسي دانشگاههای و تصویب نماینده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در ارزیابي  -

 در سمت دبيریسال سابقه آموزش و پروش  18 -

 مشاور فرماندار شيروان در امور اجتماعي و فرهنگي -

 نایب رئيس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره  استان خراسان شمالي  -

 ان خراسان شمالي بازرس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره  است -

  کارشناس مسئول اداره مشاوره سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگيان -

 ریيس مرکز مشاوره سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي -

 ریيس مرکز مشاوره  و پزشكي اداره آموزش و پرورش شيروان -

 زارت ورزش و جوانانوابسته به سازمان نظام روان شناسي و و مرکز مشاوره مهرگان جوانخانه علوم تربيتي و مدیر  -

 ش و جوانانه به سازمان نظام روان شناسي و مشاوره کشور و وزارت ورزوابست مدیر مرکز مشاوره طليعه صبح -

  يستیسازمان بهز یکاربرد يدانشگاه جامع علم ياجتماع يشناس بيگروه آس ریمد -
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 عضویتسوابق  -

  

 روانهجهت صدور پ تي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره کشوريکميسيون تخصصي روان شناسي تربعضو  -

 تخصصي

 سس و نماینده انجمن هوش ایرانوهيئت معضو  -

 عضو دبيرخانه صاحب نظران علوم تربيتي وزارت آموزش و پرورش -

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان عضو  -

   ISIR ) عضو انجمن بين المللي مطالعات هوش) -

 شورای راهبردی توسعه و مدیریت سازمان ميراث فرهنگي کشورضو ع -

 نگي کشورسازمان ميراث فرهداری با تخلفات ادار و پایام مند و مقابله نظ ریگيشکارگروه پيعضو  -

 عضو هيئت مدیره و خزانه دار انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش ایران -

  عضو کارگروه طراحي سواالت آزمون دکتری سازمان سنجش آموزش کشور در رشته های روان شناسي -

 ل سا 4ه مدت به کشور سازمان سنجش و آموزشروانشناسي دانشجویان دکتری کارگروه مصاحبه  عضو  -

 مشاوران سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگيانتخصصي  دبير کارگروه مصاحبه  -

 دبير شورای مشورتي مشاوران سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگيان -

 فرهنگيان دانشگاه دانشجویي زندگي سيمای طرح علمي کارگروه دبير -

 عضو هيئت مدیره انجمن روان شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن -

 ه وزارت ورزش و جوانانعضو کميسيون آموزش مشاوره ازدواج و تعالي خانواد -

 استاد ناظر کارورزی برای متقاضيان دریافت پروانه از سازمان نظام روان شناسي و مشاوره -

 جشنواره جوان خوارزميکشوری بيست و یكمين داور  -

 

 سوابق رسانه ای
 

 -3هوش کالمي  -2هوش شخصيتي -1برنامه با موضوع  6 شبکه پنج سیماکارشناس برنامه به خانه برمي گردیم  -

 هوش مدیریتي-6ق هوش موف -5وش تجاری ه-4هوش شناختي 

 با موضوع هوش شخصيتي شبکه سالمتکارشناس برنامه  -

 شبکه خبرکارشناس  -

 تحصيلي  -تقویت هوش شناختيبا موضوع  شبکه دوم سیماکارشناس روان شناسي برنامه از فراز الوند  -

 رزی سحرشبکه برون مکارشناس مشاوره و خانواده   -
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 سوابق فعالیت های کارگاهي و آموزشي -

 

يت و ختالالت شخصکارگاه آموزشي در حوزه های ازدواج، خانواده ، زوج درماني،اعتياد، ا  200 يش اززاری ببرگ

 رای سازمانها و ارگانهای مختلفب هوش و حافظه

 پایان نامه کارشناسي ارشد و دکتری  500 بيش از  مشاور و داور  استاد راهنما

 

 آموزشي  سوابق فعالیت های

 تدریسالف( 

 

 سال  شهر  موسسه  مقطع درس  عنوان

 تا کنون 1390 تهران دانشگاه علوم و تحقيقات کارشناسي ارشد و دکتری کاربرد آزمونها هوش 

 تا کنون 1395 تهران دانشگاه علوم و تحقيقات دکتری  روان سنجي  هاینظریه 

   دانشگاه علوم و تحقيقات کارشناسي ارشد هوش و سنجش آن

 1397 تهران علوم و تحقيقاتدانشگاه  دکتری زبان و تفكر

 1397 تهران عالمه طباطبایيدانشگاه  کارشناسي ارشد اختالالت یادگيری

 تا کنون 1390 تهران دانشگاه علوم و تحقيقات کارشناسي ارشد و دکتری سنجش و اندازه گيری

 تا کنون 1390 تهران دانشگاه علوم و تحقيقات کارشناسي ارشد و دکتری زبان نخصصي

 تا کنون 1390 تهران دانشگاه علوم و تحقيقات کارشناسي ارشد و دکتری ن شناسي تربيتي و یادگيریروا

 تا کنون 1390 تهران دانشگاه علوم و تحقيقات کارشناسي ارشد و دکتری آمار پيشرفته

 تا کنون 1390 تهران دانشگاه علوم و تحقيقات کارشناسي ارشد و دکتری روش تحقيق

 

 

 ت های پژوهشيسوابق فعالی 

 

 کتاب ها

 تالیف-الف

انش آموزان هنرستان د ی)برايتخصص يدانش فن( 1397؛ سعادتي شامير، ابوطالب ) مجبوبهق،  صاد؛   نهي، سك مايراه پ

  تهران .( يکتب درس فيوزارت آموزش و پرورش )سازمان تال.انتشارات ( یحرفه ا يفن یها

 ريام. انتشارات جلد( 2فتار)و داروها / مغز  و ر مواد (.1397مير، ابوطالب )سعادتي شا . ديسع ، انيسوده جهان ،یيصحرا

 تهران. ريکب
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 نیذري. انتشارات آروان ها آزمون(  کاربرد 1398)   بایفر ي،رستم ، نياسمی زحمتكش ،سعادتي شامير، ابوطالب ؛ 

 تهران   ،مهر

ي.انتشارات تيتربو علوم يدر  روان شناس قيتحق یهاروش(  1398) نياسمی زحمتكش ،سعادتي شامير، ابوطالب ؛ 

 تهران  ،مهر نیذرآ

شاد يزندگات انتشار کالس درس در دوره متوسطه تیریمد( 1398) ؛  سعادتي شامير، ابوطالبمحمد رضا ي،کرامت

  تهران 

 نیذرارات آنتشا. روان شناسي و علوم تربيتي يتخصص متون(  1391) نياسمی زحمتكش ،سعادتي شامير، ابوطالب ؛ 

  تهران ،مهر

 .انتشاراتوجوانرشد کودک و ن يبر روان شناس یا مقدمه(   1386سعادتي شامير، ابوطالب ) ی؛نورگلد ي، زدانی

 دبجنور. سالوک

در کودکان  یريگ ميپرورش تفكر و تصم یمهارت ها آموزش( 1397سعادتي شامير، ابوطالب ) ؛ زهره ، زاده يموس

 تهران. . هیيقوه قضا . انتشارات(انيمرب ژهیاز دبستان)و شيپ

در کودکان  یريگ ميپرورش تفكر و تصم یمهارت ها آموزش( 1397سعادتي شامير، ابوطالب ) ؛ زهره ، زاده يموس

 تهران. هیيقوه قضا . انتشارات(نیوالد ژهیاز دبستان)و شيپ

شاوره مدرسه. مزیرچاپ( مباني 1398زارع بهرام آبادی، مهدی ، سعادتي شامير، ابوطالب و سایر نویسندگان ) 

 . تهران، ایرانانتشارات سمت

 ترجمه 

ارات انتش(. 1398( اصول و کاربردهای سنجش در مشاوره . ترجمه سعادتي شامير، ابوطالب )2016سوزان ویستون ) 

 .) در مرحله چاپ(. تهران ایرانسمت
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 کنفرانسمقاالت ارائه شده در همایش و  (ح

 
عنوان همایش و  عنوان مقاله نویسندگان/نویسنده

 کنفرانس 

نحوه ارائه  محل برگزاری

 مقاله 

 سال ارائه

سعادتي -1

 شامير،ابوطالب

بررسي رابطه بين سالمت روان ، 

منبع کنترل و شيوه های مقابله با 

 استرس در دانش آموزان 

همایش ملي روان 

 سي مدرسهشنا

تهران)انجمن روان 

 شناسي تربيتي(

 9/08/94 سخنراني

سعادتي -2

 شامير،ابوطالب

ظرفيت حافظه کاری در پيش 

بيني پيشرفت تحصيلي 

 دانشجویان

پنجمين سمينار 

سراسری بهداشت 

 رواني دانشجویان

 1389 پوستر دانشگاه شاهد.

سعادتي -3

 شامير،ابوطالب

بررسي رابطه بين سالمت عمومي 

المت جسماني و اضطراب، )س

افسردگي، اختالل در 

 تيمسئول  اجتماعي با عملكرد

 .یریپذ

سومين سمينار 

سراسری بهداشت 

 رواني

دانشگاه تربيت 

  مدرس  

 1383 سخنراني

 ؛زینب ، زخمتكش-4

 ،اسالمي حسن آبادی

 ،سعادتي شامير؛فرحناز 

 ابوطالب

قایسه هيجان خواهي ،کيفيت م

ه در زندگي و عملكرد خانواد

بين دانشجویان متاهل متقاضي 

 طالق و عادی

هفتمين سمينار 
سراسری بهداشت 
 رواني دانشجویان

 1392 پوستر دانشگاه کرمانشاه

 مرتضوی،  خدیجه ؛ -5

سعادتي شامیر، 

 ابوطالب

ميد درماني گروهي بر تاثير ا

 کيفيت

زندگي و تاب اوری مادران 

 دارای کودک مبتال به سرطان

چهارمين کنفرانس بين 

المللي پژوهش های 

 اخير در روان شناسي

 96 سخنراني دانشگاه خوارزمي

شهربانو شفيع زاده  -6

سعادتي شامیر،  ؛برمي

 ابوطالب

اثربخشي درمان پذیرش و تعهد 

بر بهزیستي ذهني و رضایت 

 مندی زناشویي زوجين شهر کرج

ششمين کنگره انجمن  

 روانشناسي ایران

نجمن روانشناسي ا

 ایران

 96 سخنراني

سعادتي شامیر،  -7

 ابوطالب

سالمت  بين رابطه بررسي

روان،منبع کنترل و شيوه های 

 مقابله با استرس در دانش آموزان

اولين همایش ملي  

 روان شناسي مدرسه

دانشگاه عالمه 

 طباطبایي

 94 سخنراني

 مرتضوی،  خدیجه ؛ -8

سعادتي شامیر، 

 ابوطالب

تاثير اميد درماني گروهي بر 

 کيفيت

زندگي و تاب اوری مادران 

 دارای کودک مبتال به سرطان

چهارمين کنفرانس بين 

المللي پژوهش های 

 ر روان شناسياخير د

 96 سخنراني دانشگاه خوارزمي

http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=83693
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=83693
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=83693
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=83693
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=83693
http://congress.iranpa.org/
http://congress.iranpa.org/
http://congress.iranpa.org/
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=83693
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=83693
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=83693
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=83693
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=83693
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 طرح  های پژوهشي.د

 برگزار کننده وضعیت اجرا زمان  سمت عنوان طرح

طراحي و ارائه مدلي جهت سنجش هوش و ویژگي های 

 شخصيتي دانشجویان دانشگاه علوم انتظامي امين

 دانشگاه علوم انتظامي امين در حال اجرا 1397 مجری

اداره کل آموزش و پرورش  در حال اجرا 1398 مجری آزمون هوش موفق  ساخت و هنجاریابي

 شهرستان های تهران

 مصرف از پيشگيری بر تمرکز با زندگي مهارتهای آموزش   

 ارشسف به والدین آموزشي توانمندسازی بستهخانواده. در مواد

  ایران متحد ملل سازمان جرم و مواد با مقابله دفتر

 همكار

 

 الزهرا دانشگاه خاتمه 1391

 

 

 انشد اجتماعي -رواني توانمندسازی آموزشي برنامه ی بسته ی

 يزندگ مهارتهای آموزش بر تمرکز با سالمت آموزان. ارتقای

 ملل سازمان جرم و مواد با مقابله دفتر سفارش به

 ایران متحد

نهاد ریاست جمهوری دفتر مبارزه  خاتمه 1391 همكار

 با جرم و مواد مخدر

 دانشگاه بجنورد خاتمه 1391 مجری بي دروني گروه مشاوره  دانشگاه بجنوردارزیا

هنجاریابي مقياس انگيزش تكاليف کاری معلمان مقطع 

 ابتدایي وراهنمایي خراسان شمالي

 مجری

 

 خاتمه 1392

 

اداره کل آموزش و پرورش استان 

 خراسان شمالي

اثيرآموزش درک خوانداری در چارچوب مدل سازنده ت-

 نهراایي برتوانایي خواندن دانش آموزان ابتدایي شهر تگر

 وزارت آموزش و پرورش خاتمه 1390 همكار

بررسي ميزان شيوع ناهنجاری های رفتاری در دانش آموزان 

 مقطع متوسطه راهنمایي استان خراسان شمالي  دختر و پسر 

اداره کل آموزش و پرورش استان  خاتمه  1386 مجری

 خراسان شمالي

رسي شيوه های فعال سازی کتاب خانه ها مدارس بر

 خراسان شمالي

اداره کل آموزش و پرورش استان  خاتمه  1386 ناظر

 خراسان شمالي

بررسي وضعيت سالمت عمومي بهزیستي روان شناختي و 

 بهزیستي اجتماعي اساتيد دانشگاه آزاد واحد بجنورد

 دانشگاه آزاد واحد بجنورد خاتمه  1391 همكار

اداره آموزش و پرورش خراسان  خاتمه  1391 ناظر وامل موثر بر کيفيت زندگيع -

 شمالي

ی راهكارها و یريدرگ و نزاع وقوع بر موثر عوامل

 يشمال خراسان استان در آن از یريشگيپ

دفتر تحقيقات کاربردی فرماندهي  خاتمه 1395 مجری

 انتظامي استان خراسان شمالي

سواد آموزان در کالس بررسي راهكار های نگهداشت 

 های سواد آموزی

اداره آموزش و پرورش خراسان  در حال اجرا 1395 مجری

 شمالي
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 ها و مجامع علميعضویت در انجمن

 

 مدت عضویت محل فعاليت مجمع نوع همكاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

اولين همایش ملي روان شناسي 

 تربيتي و چالش های پيش رو

شگاه آزاد اسالمي واحد علوم و دان دبير علمي

 تحقيقات 

20/02/1397 20/02/1397 

 تا کنون /11/10 دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن عضو هيئت مدیره انجمن روان شناسي تربيتي 

دفتر ازدواج و تعالي خانواده  عضو کميسيون کميسيون آموزش 

 وزارت ورزش و جوانان

 تاکنون 10/4/1395

 تاکنون 1396 وزارت ورزش و جوانان داور جشنواره خوارزمي

انجمن جامعه شناسي آموزش و 

 پرورش

 تاکنون 3/4/1395 تهران هفت تير خيابان آبان عضو هيئت مدیره

انجمن جامعه شناسي آموزش و 

 پرورش

 تا کنون 10/02/1393 تهران هفت تير خيابان آبان عضو کميته بين الملل

 تا کنون 10/07/1385 تهران عضو انجمن مشاوره ایران

اولين کنفرانس ملي پژوهش های 

کاربردی در مدیریت، اقتصاد، 

 حسابداری و علوم تربيتي

 هيات و علمي کميته عضو

 داوری

هنوز برگزار  دانشگاه ازاد اسالمي واحد گرگان

 نشده است

 

 زندگي های سبك ملي همایش اولين

 اسالمي

 هيات و علمي کميته عضو

 داوری

استان  شمالي اسانخر دادگسنری

 خراسان شمالي

 همان روز 11/8/1391

سواد آموزی و  ملي همایش اولين

 ارتقای سالمت

 همان روز 11/04/93 دانشگاه کاشمر دبير علمي

 همان روز 11/10/94 دانشگاه فرهنگيان دبير اجرایي دومين همایش ملي بالندگي مشاوران

 تا کنون 1/02/95 استان خراسان شمالي رای استانيبازرس شو  سازمان نظام روانشناسي و مشاوره 

شورای مشورتي مشاوران دانشگاه 

 فرهنگيان

 تا کنون 1/02/95 )سازمان مرکزی(دانشگاه فرهنگيان دبير

 1/02/95 01/06/93 مقدس مشهد رئيس هيئت مدیره خانه روان شناسي و علوم تربيتي 

سومين همایش ملي روان شناسي 

 مدرسه

 20/11/1396 20/11/1396 دانشگاه الزهرا علميعضو کميته 
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 ، پژوهشي -ویراستاری و همکاری با هیأت تحریریه مجالت علميداوری 

 نوع همكاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله

Iranian journal of educational 

sociology 
 موسس مجله و جانشين سردبير انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش

 جانشين سردبير و عضو هيئت تحریریه انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش دو فصلنامه جامعه شناسي آموزش و پرورش

Iranian journal of  learning and 

memory 
ريسردب نيجانش انجمن روان شناسي تربيتي ایران  

 ير ویژه نامه و ویراستار انگليسيسردب انجمن ارزیابي نظام های آموزشي فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشي

 داور دانشگاه عالمه طباطبایي فصلنامه روان شناسي تربيتي

 های آموزشي فصلنامة نوآوری

 

 ریزی درسي و نوآوریهایمؤسسة پژوهشي برنامه

 آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ریزی

 داور

 ر ارشدویراستا دانشگاه ازاد واحد اسالمشهر فصلنامه تعالي در مشاوره 

Curriculum planning ویراستار ارشد دانشگاه ازاد واحد اسالمشهر 

International Journal of 

Psychology 
 داور انجمن روان شناسي ایران

Personality and Individual 

Differences (   ISI) 
Canada داور 

 داور دانشگاه خليج فارس فصلنامه شخصيت وتفاوت های فردی

 داور دانشگاه آزاد بجنورد پژوهشنامه تربيتي هفصلنام

Open Journal of Applied 

Science (OJAppS) (ISI) 
USA داور 

Journal of psychology research USA عضو هيئت تحریریه 

Journal of Neuroscience and 

Sensory Applications (Zeal 

Scienza)- 

India عضو هيئت تحریریه 

Social Aspects of Education عضو هيئت تحریریه انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش 

 

 


