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 مدارج تحصیلی 
  1352رشته طبیعی از دبیرستان دارالفنون تهران، خرداد  –دیپلم 

 1356دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شهریور  ،رشته روان شناسی –کارشناسی 

  1367رشته روان شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران،  – کارشناسی ارشد
 1376رشته روان شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران،  – دکتری

 

 های اجراییسمت

 مدت تا از محل خدمت عنوان
 ماه 2سال و 1 01/02/59 01/12/57 سازمان تربیتی شهرداری تهران  وسمیه مافیمراكزنظامرئیس

 ماه  1سال و 3 08/07/68 16/06/65 وزارت آموزش و پرورش   مدیر تحقیقات و آموزش 

عضو هیأت علمی گروه 

 شناسی روان

 سال  20 31/06/87 01/07/68 دانشگاه تهران

 ماه  3وسال 10 04/10/78 19/07/68 دانشگاه تهران  شناسی روانگروهمدیریت

 ماه  2سال و  1 22/05/74 11/03/73 دانشگاه تهران ادبیاتدانشکده معاون اداری مالی 

مقام وزیردرانجمن اولیا قائم

 و مربیان 

 ماه  11وسال 4 26/07/81 25/08/76 وزارت آموزش و پرورش

 ماه 10 01/07/86 29/08/85 دانشگاه تهران  شناسی روانمؤسسهرئیس

 ماه 6وسال 2 03/05/95 07/12/92 وزارت آموزش و پرورش اولیاومربیان  مدیركل انجمن



 ماه 9وسال 2 29/12/95 25/03/93 وزارت آموزش و پرورش مشاوروزیردرامورخانواده 
     

 

 های علمی و اجراییسایر مسؤلیت

 مدت تا از محل خدمت عنوان

شناسی شورای بررسی عضوگروه روان

 متون 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 فرهنگی 
1375 31/06/99  

 سال 4 29/12/88 1384 شورای عالی انقالب فرهنگی عضو کمیسیون تعلیم و تربیت 
ی فرهنگی عضو هیات امنای موسسه

 مدرسه برهان )انتشارات مدرسه(

سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

 پرورش درسی وزارت آموزش و
 سال 6 31/06/94 01/07/88

صدا وسیمای جمهوری اسالمی  عضو شورای راهبردی شبکه دو سیما

 ایران 

 سال  2 1391 30/08/89

های عضو شورای راهبری آموزش

 شهروندی

های اداره کل آموزش و مشاااارکت

 اجتماعی شهرداری تهران

 سال 6 1395 16/12/89

سازمان نظام روان شناسی و  شناسی عضوکمیسیون روان

 مشاوره 

16/12/89   

مدیرگروه روان شناسی و تعلیم و 

 تربیت

موسسه آموزش عالی عالی 

 غیردولتی رفاه 
 سال2   08/04/92 04/04/90

   01/07/92 دانشگاه شهید مطهری  شناسیروانگروهمدیریت

دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک  مشاورمدرسه سردبیرمجله

سازمان پژوهش و برنامه آموزشی 

ریزی درسی وزارت آموزش و 

 پرورش

01/04/92   

عضویت در شورای هماهنگی 

 علمی 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

 درسی وزارت آموزش و پرورش
 سال2 1395 07/09/93

مدیر مسؤول انتشارات انجمن 

 اولیا و مربیان 

انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش 

 و پرورش 
15/11/94   

 

 هافهرست كتاب

 
 ، انتشارات امیرکبیر، تهرانفطرت بنیان روان شناسی اسالمی(، 1362چاپ اول احمدی، علی اصغر، ) -1

صغراحمد -2 سن پور،ی، علی ا سروان  ،(1368)علی زائر دارابی و رحمت اهلل نورانی پور ، بهرام مح ) یشنا

شته علوم  ستان ر سوم دبیر سال  سی  سانی، كد كتاب در برنامه ریزی  ، سااازمان پژوهش و(268ان

  تهران پرو رش، آموزش و وزارت

صیت از دیدگاه (، 1399پانزدهم،  ، چاپ1368چاپ اول احمدی، علی اصااغر، ) -3 شخ سی  شنا روان 

 ، انتشارات امیرکبیر، تهراناسالمی



) كتاب ی تربیتیشننناسننروان  ،(1363)کریمی و علی زائر دارابی ، دکتر یوساا ی، علی اصااغراحمد -4

 تهران پرو رش، آموزش و برنامه ریزی وزارت ، سازمان پژوهش و(1016درسی مراكز تربیت معلم، كد 

عمومی، سننال دوم روان شننناسننی (، 1371، چاپ سااوم 1365، )چاپ اول احمدی، علی اصااغر - - 5

 و پرو رش، تهران آموزش ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت1021دانشسراهای تربیت معلم، كد 

صغر - 6 برای معلم، سال سوم دانشسراهای تربیت معلم، كد روان شناسی (، 1364، )احمدی، علی ا

 آموزش و پرو رش، تهران ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت1/1061

 

صغراحمد -7 سروان  ،(1370)، محمد نقی فراهانیی، علی ا سی مراكز تربیت عمومیی شنا ) كتاب در

 تهران پرو رش، آموزش و برنامه ریزی وزارت ، سازمان پژوهش و(1015كد معلم، 

(، 1373گنجی، حمزه؛ احمدی، علی اصاااغر؛ ميااالحی، زیبنده؛ ایزددوسااات، یوسااا ، )چاپ اول،   - 8

 ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورشروانشناسی نظام جدید آموزش متوسطه

سروان  ،(1374چاپ اول ی، علی اصااغر)احمد -9 شگاهی، كد یشنا سی دوره پیش دان ) كتاب در

 تهران پرو رش، آموزش و برنامه ریزی وزارت ، سازمان پژوهش و(1/301

صغراحمد -10 ) یشناسروان  ،(1373)زیبنده ميلحی و یوس  ایزد دوست ، دکتر حمزه گنجی،ی، علی ا

آموزش  برنامه ریزی وزارت پژوهش و، سازمان كتاب درسی سال سوم دبیرستان رشته علوم انسانی، (

  تهران پرو رش، و

 های دیروز، امروز، فردا،سؤال(، 1378امینی، حسااین؛ احمدی، علی اصااغر؛ سااادات، محمدعلی، )  - 11

 دفتر انتشارات کمک آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، تهران

نتشارات انجمن اولیا و مربیان،  ، ااالت نوجوانانؤكندوكاو؛  پاسخ به س(، 1383احمدی، علی اصغر، ) -12

 تهران 

، تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسننر در ایران، (1396)چاپ چهاردهم،احمدی، علی اصاااغر،  -13

 انتشارات انجمن اولیا و مربیان،  تهران 

، انتشارات انجمن اولیا و نماز در سیمای خانواده(، 1387)چاپ ششم ، و همکاران احمدی، علی اصغر -14

 مربیان،  تهران 

سروان ،(1394چاپ هشااتم، )، ی، علی اصااغراحمد -15 انتشااارات مهدی ، روابط درون خانوادهی شنا

 رضایی،  تهران 

 ، پرکاسانتشارات ، پدر، مادر، معلم؛ من نوجوانم ،(1394چاپ پنجم )، ی، علی اصغراحمد -16

 انتشارات مهدی رضایی،  تهران ، نوجوان و خانواده ،(1386)، ی، علی اصغراحمد - 17 

 انتشارات مهدی رضایی،  تهران ، نوجوان و جامعه ،(1387)، اصغری، علیاحمد -18

   انتشارات مهدی رضایی،  تهران ، شخصیت و رفتار ،(1387چاپ دوم )، اصغری، علیاحمد -19



 انتشارات مدرسه، تهرانمدرسه نامرئی، ( 1398ششم 76چاپ اول )اصغر، احمدی، علی -20

صول تربیت (1396چاپ نهم1378)چاپ اول  اصااغر،احمدی، علی -21  ،مربیان و انتشااارات انجمن اولیا ،ا

  تهران

صغر -22 ستادانهمراه با  احمدی، علی ا ستانه ازدواج (1380) خانوادهطرح جامع آموزش  ا  ،جوانان در آ

 تهران ،مربیان و انتشارات انجمن اولیا

خانواده  (1386چاپ سااایزدهم ) خانوادهطرح جامع آموزش  اساااتادانهمراه با  اصاااغراحمدی، علی -23 

 تهران  ،مربیان و انتشارات انجمن اولیا ،ش دبستانییپ وفرزندان در دوره

خانواده وفرزندان در دوره  (1380)خانوادهطرح جامع آموزش  اسااتادانهمراه با  اصااغراحمدی، علی -24

 تهران  ،مربیان و انتشارات انجمن اولیاء  ابتدایی،

صغراحمدی، علی -25 ستادانهمراه با  ا ست و یکم ) خانوادهطرح جامع آموزش  ا  خانواده و (1395چاپ بی

 تهران  ،مربیان انتشارات انجمن اولیاء و ،راهنمایی فرزندان در دوره

صغر، )چاپ احمدی، علی -26 ضایی،  زندگی برای نوجوانانهای مهارت(، 1388 اولا شارات مهدی ر ، انت

 تهران

  ، انتشارات مهدی رضایی،  تهرانتربیت فرزند(، 1392 اول، )چاپ  اصغرعلیاحمدی،  - 27

 ، انتشارات مهدی رضایی،  تهرانشخصیت موضوع تربیت(، 1392 اول، )چاپ اصغرعلیاحمدی،  - 28

صغراحمدی، علی - 29  شکوهنوابی؛ افروز، غالمعلی؛  ا پرسشهای   (1391چاپ دوم 1389)چاپ اول  نژاد، 

 تهران ،مدرسهانتشارات  ،3امروز جوانان 

صغرعلیاحمدی،  - 30 سالم(، 1394 اول، )چاپ ا شارات خانواده برای نوجوانان از دیدگاه ا ، پرکاس، انت

 تهران

 ، تهرانپرکاس، انتشارات اشتباه می كردم (، 1397 اول، )چاپ اصغرعلیاحمدی،  - 31



 مقاالت

 

صغر، ) - سالمی، هفته نامه 1361احمدی، علی ا سی ا شنا سیک به روان  سی کال شنا (، گذری از روان

 ، تهران140و  139سروش، سال سوم، شماره های 

های روانشاااناختی گرایشاااات فکری جوانان، هفته نامه پیام (، ریشاااه1361احمدی، علی اصاااغر، ) -

سداران ان سپاه پا شمارههای انقالب)ارگان  سوم،  سال  سالمی(،  و  63، 62، 61، 60، 57، 56قالب ا

 ، تهران 64

تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پساار در ایران، ماهنامه تربیت)ارگان  (،1369احمدی، علی اصااغر، ) -

و سال هفتم شماره  10، 9، 8، 7سال ششم شماره های معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش(،

 تهران، 3و  2، 1های 

ماهنامه تربیت)ارگان معاونت پرورشاای وزارت آموزش و پرخاشااگری،  (،1370احمدی، علی اصااغر، ) -

 سال هفتم دی و بهمن، تهران پرورش(،

(، فرایندهای روانشااناختی در سااازمانها، ترجمه احمدی، علی اصااغر، 1371لینکرن، هنری کلی، ) -

، 12و  11الب اسالمی(، سال دوم شماره های ماهنامه زمینه) ارگان سازمان اقتيادی بنیاد شهید انق

 تهران 

(، روان شااناساای زن، پیوند، ماهنامه انجمن اولیاء و مربیان جمهوری 1373احمدی، علی اصااغر، ) -

 ، تهران182اسالمی ایران، شماره 

صغر، ) - (، روان شناسی تربیتی چیست؟، ماهنامه تربیت)ارگان معاونت پرورشی 1373احمدی، علی ا

 ش و پرورش(، سال دهم اسفند، تهرانوزارت آموز

یان جمهوری نوجوان و جامعه(، 1374احمدی، علی اصاااغر، ) - یاء و مرب ، پیوند، ماهنامه انجمن اول

 تهران ،187و 186های اسالمی ایران، شماره

(، اختالل رفتار ارتباطی در میان کودکان و نوجوانان، نشااریه شااناخت 1374احمدی، علی اصااغر، ) -

 ل بزهکار، مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندانها، تهرانویژگی های اطفا

، 5، 4، 3، 2، 1، مدرسه نامرئی، رشد معلم، سال چهاردهم، شماره های (1374احمدی، علی اصغر، ) -

  7و  6

سال های هشتم و  ،رشد جوان ،همدلی(، 1375، 1374، 1373، 1372، 1371احمدی، علی اصغر، ) -

 9تا  1ز شماره های دهم، یازدهم و دوازدهم ا ،نهم

صغر،  - شد نوجوان ،با ما درد دل کن (،1375، 1374، 1373، 1372، 1371)احمدی، علی ا سال  ،ر

 9تا  1چهاردهم و پانزدهم از شماره های  ،سیزدهم ،دوازدهم ،های یازدهم

و  7شماره های  ،رشد جوان ،مباحثه روشی قاطع برای پرورش اندیشه ،(1375احمدی، علی اصغر، ) -

8 

 337شماره  ،جهاد روستا ،مسایل جوانان (،1374احمدی، علی اصغر، ) -

 ،339و  338شماره های  ،جهاد روستا ،جوان و ازدواج ،(1375احمدی، علی اصغر، ) -



 203و  201، 202(، والدین، تحيیل و انگیزه، پیوند، شماره های 1375احمدی، علی اصغر، ) -

  1جوان، شماره  (، مهارت زندگی، رشد1375اصغر، )احمدی، علی -

 3(، مهارت اندیشیدن، رشد جوان، شماره 1375اصغر، )احمدی، علی -

 3(، مهارت همزیستی، رشد جوان، شماره 1375اصغر، )احمدی، علی -

  4(، مهارت شاگردی، رشد جوان، شماره 1375اصغر، )احمدی، علی -

 5(، مهارت مطالعه کردن، رشد جوان، شماره 1375اصغر، )احمدی، علی -

، ماهنامۀ تربیت، معاونت پرورشااای وزارت آموزش و آموزیزبان(، 1375دی، علی اصاااغر، )احم -

 پرورش، سال دوازدهم، دی، بهمن و اسفند

- Ahmadi, AliAsghar, (1375), Youth problems, Iran language institute, 

quarterly magazine, vol. 1 No. 1 autumn 

مشاور تربیت جنسی كودک و نوجوان)رفتار و هویت جنسی(، (، 1395اصغر، )احمدی، علی - -

  ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش، فيلنامۀ سازمان پژوهش و برنامه45مدرسه شماره 

سی كودک و نوجوان)(، 1396اصااغر، )احمدی، علی - شانهتربیت جن سیبن سی آ های شنا

ریزی درسی وزارت آموزش و هسازمان پژوهش و برنام فيلنامۀ، 46شماره  مشاور مدرسه(، جنسی

 پرورش 

صغر، )احمدی، علی - سیب(، 1396ا سی كودک و نوجوان)آ سی، تربیت جن سی رفتار جن شنا

شانه سیبن سی آ سی وزارت ها(، شنا سازمان پژوهش و برنامه ریزی در سه، ماهنامه  شاور مدر م

 ، تهران 1396، بهار  46، شماره 3آموزش و پرورش ، دوره دوازدهم شماره 

صغر، )احمدی، علی - سی كودک و نوجوان(، 1396ا سیتربیت جن سه، (، )هویت جن شاور مدر م

سی وزارت آموزش و پرورش ، دوره  سازمان پژوهش و برنامه ریزی در ، 2شماره  سیزدهمماهنامه 

 ، تهران1396زمستان، 48شماره 

اومربیان آموزش و پیوند، ماهنامۀ انجمن اولی،  ارتباط در خانواده(، 1399اصغر، )احمدی، علی -

 ، تهران1399آبان  477پرورش ، شماره 
 

 ها پژوهش
 

 های كالس پنجم مقایسننه كم ی كتاب ،(1365اصااغر؛ رهبرنیا، فارالسااادات، )احمدی، علی

دفتر تحقیقات و آموزش معاونت پرورشاای وزارت  ،های كالس اول راهنماییابتدایی با كتاب

 وپرورشآموزش

 صغر؛ محمدیعلی ،احمدی ضعیت رفتاری ،(1366) ،مریم ،ا سی و صیلی -برر تربیتی و تح

آموزان فرزندان شننهدای جنت تحمیلی و مقایسننه آن با فرزندان رزمندگان و دانش

 وآموزش معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورشدفتر تحقیقات ،معمولی در شهر تهران



 اصاااغر، اسااام؛ احمدی، علیکنش، ابوالقاساااماعیلی، عزیزاهلل؛ خوشفراهانی، محمدنقی؛ تاجیک

، دفتر مشاوره و تحقیق معاونت پرورشی هنجاریابی آزمون هوشی ریون)فرم دوم((، 1373)

 وزارت آمورش و پرورش

 ( ،1378احمدی، علی اصغر ،) بررسی نگرش دانشجویان در خصوص نقش و تأثیر اعضای

تربیتی علومشناسی و روان ۀبر زندگی آنان د رمیان دانشجویان دانشکد ،ت علمیأهی

 تربیتی دانشگاه تهران. شناسی و علوم، دانشکدۀ رواندانشگاه تهران

 سی تاثیر كتاب(، 1391اصااغر، )احمدی، علی های جدیدالتألیف آموزش و پرورش در برر

، سازمان پژوهش و برنامه ریزی بر پرورش خالقیت و نوآوری در دانش آموزان 1388سال 

 درسی وزارت آموزش و پرورش  

 
 مقطع عنوان پایان نامه نویسنده

 طیبه فردوسی
بررسی عوامل روان شناختی مؤثر بر تصادفات رانندگی و ارائه الگوی مداخله در 

 كاهش آن
 دكتری

 عبدالحمید اكبرنیا
 مقطع¬ آموزان¬دانش سازگاری با دینی اعتقادات و نفس¬بررسی رابطه بین عزت

تهران شهر متوسطه  
 كارشناسی ارشد

 زینب طاهری
جمع -بررسی رابطه جهت گیری دینی و سالمت روان با نقش تعدیل كننده فردگرایی

 گرایی
 كارشناسی ارشد

 فائزه موفق
مقایسه رابطه هوش شناختی و عاطفی با ارتکاب جرم در زنان مجرم و غیر مجرم 

 شهرستان سبزوار
 كارشناسی ارشد

 كارشناسی ارشد بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی فاطمه نظری

 صغری باقرپوركماچالی
بررسی رابطه الگوهای فرزندپروری با سالمت روانی و موفقیت تحصیلی فززندان 

 كاركنان نظامی و غیرنظامی
 كارشناسی ارشد

ضغری باقرپور 

 كماچالی

سی رابطه الگوهای فرزند پروری با سالمت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان برر

 كاركنان نظامی و غیر نظامی
 كارشناسی ارشد

 ابراهیم احمدی
رابطه ترتیب تولد با پیشرفت تحصیلی ومکان كنترل دردانشجنویان دانشگناه 

 تهنران
 كارشناسی ارشد

فضل اهلل خاموشی 

 گلپایگانی

بررسی رابطه نوع شخصیت با موفقیت آموزشی در توان یابان مجتمع آموزشی 

 نیکوكاری رعد
 كارشناسی ارشد

 مهرداد خجسته

مقایسه نگرش مذهبی، رضایت زناشویی و برخی از ویژگیهای شخصیتی والدینی كه 

داری می كنند و والدینی كه آنها را به فرزند عقب مانده ذهنی خود را در خانه نگه

 مركز نگهداری عقب مانده های ذهنی می سپارند

 كارشناسی ارشد
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