
 بسمه تعالي

 

 دروس ارایه شده : 

 و سنجش آن( رییل،تغی،تشکينگرشها)مبان 

 تیشخص يدر روانشناس دیجد یها افتهی ناریسم 

 علم النفس 

 (تیب اختالالت شخص ژهی)با توجه و يروان يشناس بیآس 

 

 استادیار  ۱۲۸۷۸۳۸۴۷۲شماره ملی ؛ یرضا شریف

 سوابق تحصیلي : 

بررسی عوامل پیش بینی کننده  عنوان پایان نامه :( ۱۳۸۸ان شناسی در دانشگاه عالمه طباطبایی)رو دكتری :-

نوع دوستی در جوانان و آزمون میزان گرایش آنها به نیکوکاری بمنظور دستیابی به مدل معرف  –همدلی 

ن اسکندری استاد راهنما دکتر حسی -شخصیت مثبت اجتماعی ) نوع دوست( دانشگاه عالمه طباطبایی 

 دکتر علی دالور -۲د برجعلی دکتر احم -۱اساتید مشاور 

بررسی اثر بخشی عنوان پایان نامه :(۱۳۷۲ ) دانشگاه علوم پزشکی ایران روانشناسی بالینی كارشناسي ارشد :-

) شاهد ( انستیتو حل مساله در درمان عالئم افسردگی نوجوانان سبک مقابله مبتنی بر روش آموزش 

دکتر -۲ی براهنیدکتر محمد نق-۱دکتر فضیله ذوالفقاری، استادان مشاور استاد راهنما –ی تهران روانپزشک

 جعفر بوالهری 

بررسی عالئم و عوارض روان شناختی  :عنوان پایان نامه(۱۳66 اصفهان)روان شناسی از دانشگاه  كارشناسي :-

 مود ساعتچیاستاد راهنما دکتر مح -ترس رزم در رزمندگان ایرانیناشی از اس
 

 پژوهشي -علمي و انتشارات  مقاالت منتخب 

پژوهشهی طهو و  -نشهریه علمهی -تجدید نظر و اعتبار سنجی پرسشنامه بخش سبک ها مقالهه بها اسهترس .۱

 (۱۳۸0تزکیه)

نشهریه  -پیش بینی سالمت روان دانشجویان علوم پزشکی مبتنی بهر اسهترس هها و شهیوه مقابلهه ای آنهان  .۲

 (۱۳۸۳) 5۳کیه شماره پژوهشی طو و تز -علمی

 -ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر ویهاری رسهان بها تاکیهد بهر شخصهیت مرلهوز در سهازمان نظهامی .۳

 (۱۳۸۹فصلنامه روان شناسی دفاعی) 

هفتمهین همهایش سهاالنه  -بررسی رابره آموزش مهارت حل مسئله با سازگاری اجتماعی دانش آمهوزان .۴

 آموزش و پرورش( وهش نمونه مورد تقدیر وزیر وقت( )پژ۱۳۷۸بندر عباس ) -وزارت آموزش و پرورش

بررسی و تبیین استانداردهای روان شناختی اپراتورههای شهیمی و بههره بهرداری از نیروگهاه ههای کشهور  .5

 (۱۳۷۸چهاردهمین کنفرانس بین الملل برق)

 -ی شهناختیتأکیهد بهر توانهایی ههابررسی رابره سن با رفتار شغلی اپراتورههای نیروگهاه ههای کشهور بها  .6

 (۱۳۸۲ لمللی برق)هیجدهمین کنفرانس بین ا



فصلنامه  –آسیو های روانی اجتماعی  ناشی از بالیای طبیعی  وتبیین نقش فرهنگی بسیج  درمقابله با آن  .۷

 (۱۳۸۲) ۲۲-۲۱ مرالعات راهبردی بسیج پژوهشی  -علمی

پژوهشهی مرالعهات راهبهردی  -لمیفصلنامه ع  –نقش زنان درمقابله با بحران های ناشی از بالیای طبیعی  .۸

 ( ۱۳۸۳) – ۲۴بسیج 

ربابهه -ترجمه رضا شهریفی؛ کتاز راهبرد ها و مداخالت روان شناختی در مدارس تألیف ماهر و  زینس  .۹

 (۱۳۸۳انتشارات دانشگاه امام حسین )ع( ) –نوری 

 

 :  يمنتخب سوابق پژوهش

معاونت پژوهش -رش آنها نسبت به غرز بررسی سلسله مراتو ارزشهای دانشجویان دانشگاه شاهد و نگ (۱

 (  ۱۳۷5مشترك با دکتر احمد علی نور باال )  –دانشگاه شاهد 

پژوهشهکده تعلهیم و  –بررسی رابره آموزشی مهارت حل مساله با سهازگاری اجتمهاعی دانهش آمهوزان  (۲

 (  ۱۳۷5تربیت وزارت آموزش و پرورش ) 

 (      ۱۳۷5بررسی رابره میزان پرداختن به ورزش با سالمت روان و ویژگی های شخصیتی مدیران میانی) (۳

اجتماعی دانشجویان دانشگاه ها علوم پزشهکی کشهور، شهیوه ههای مقابلهه ای و  -بررسی فشارهای روانی (۴

 (۱۳۷۸معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان،آموزش پزشکی کشور) -میزان آسیو پذیری آنان

متخصصین شاغل در اپراتوری شیمی و بهره برداری وشخصیتی  بررسی و تبیین استانداردهای روانشناسی (5

 ( ۱۳۸0شرکت توانیر) -نیروگاههای کشور

 معاونت پژوهشی بنیاد شههید -بررسی موانع ترویج ارزشهای منبعث از فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه  (6

(۱۳۸۴) 

 دانشهگاه امهام حسهین)ع( -وانشهناختی امهدادگران در حهوادب طبیعهیبررسی و تبیین مدل ایفای نقش ر (۷

(۱۳۸۴) 

مرکهز مرالعهات  -بررسی رفتار شناسی عوامل ناآرامی های شهری و مدل مرلوز کنترل آن توسط ناجها (۸

 (۱۳۸۴) نیروی انتظامی

ونهت معا-وجههاد  وشههادت در بهین جوانهان و راهکارهای ارتقای فرهنگ  ایثهاربررسی و ارائه شیوه ها  (۹

 (۱۳۸۸ پژوهشی بنیاد شهید)

تحکیم خانواده و پیشگیری از طرح حکمت خانواده )طراحی الگوی مرلوز ایفای نقش خویشاوندان در (۱0

 (۱۳۹۲مرکز اجتماعی وزارت کشور)-(طالق

 یبها سهبک زنهدگ سههیدر مقا ییکهاآمری – یغربه یسهبک زنهدگ یشناخت ویو ابعاد آس تیماه یبررس (۱۱

 (۱۳۹۳دبیرخانه شورای عالی انقالز فرهنگی) -آن یکاهش اثرگذار یگونگو چ یرانیجوانان و زنان ا

دبیرخانهه شهورای عهالی انقهالز  -راهبردهای مقابله با سهبک زنهدگی غربهی مبتنهی بهر نقهش رسهانه هها (۱۲

 (۱۳۹۳فرهنگی)



ایرانی به – اسالمی زندگی سبک تخصصی با موضوع -طراحی و تدوین پکیج های مرلوز علمی  (۱۳

سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های زآسیو های اجتماعی)ویژه مربیان و خانواده ها(منظور پیشگیری ا

 (۱۳۹۴)شهرداری تهران -اجتماعی

بنیاد -در راهنمایی  ازدواج پایدار و تحکیم خانواده مرالعات الگوی مرلوز آموزش  همیاران  مساجد (۱۴

 (۱۳۹6)ملی خانواده

 
 تخصصي علمي وسوابق  سایر  : 

  ومشاوره ایران سازمان نظام روان شناسیی کمیسیون تخصصعضو -

  ایرانی دبیرخانه شورای عالی انقالز فرهنگی –کمیسیون سبک زندگی اسالمی عضو -

 ی عالی انقالز فرهنگیدبیرخانه شورا- کاهش طالقکنترل وعضو کارگروه ملی  -

 ۱۳۹6تا سال  مشاور فرهنگی ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران -

تها سهال  -مرکز اجتماعی وزارت کشهور –می برنامه های خانواده محور در طرح تحول اجتماعی دبیر عل -

۱۳۹5 

 ۱۳۹5تا ۱۳۹۳سال  استانداری تهران -طراح و مجری برنامه جامع ازدواج پایدار و خانواده متعالی تهران -

 ۱۳۹6تا سال  قوه قضائیه -عضو شورای سیاست گذاری آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده   -

معاونهت  -دبیر علمی کمیته ملی پیشهگیری از طهالق و شهورای ملهی سهرآمدان صهیانت خهانواده  وعضو -

 ۱۳۹6تا سال  -اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 (۱۳۸۴)حوزه علوم انسانیمحقق نمونه دانشگاه امام حسین )ع( در -

 (۱۳۷۹)تمجری منتخو پژوهشهای برتر در پژوهشکده تعلیم وتربی -

 (۱۳۸۴)مجری منتخو پژوهشهای برتر در ناجا  -

 


