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سوابق تحصيلي
 داًصآهَختِ واسضٌاسی هذیشیت تاصسگاًی اص داًطگاُ ضیشاص (;=)68
 داًصآهَختِ واسضٌاسی اسضذ سٍاىضٌاسی تشتیتی اص داًطگاُ ضْیذ تْطتی (>=)68
 داًصآهَختِ دوتشی سٍاىضٌاسی تشتیتی اص داًطگاُ ضْیذ تْطتی ()68>:
 ػٌَاى پایاىًاهِ واسضٌاسی اسضذ:
اثش سثه فشصًذپشٍسیِ ادسان ضذُ ٍ ساُّای داًستي تش هثاحثِطلثی
 ػٌَاى سسالِی دوتشی:
تشسسی تحَلی هٌاتغ ،اتؼاد ٍ ّوثستِّای هؼٌای صًذگی

سوابق پژوهشي
 مقاالت چاپ شده:
 احوذی ،سویِ؛ پاوذاهي ،ضْال؛ حیذسی ،هحوَد .)68>1( .تشسسی استثاط تیي سثه فشصًذپشٍسی ادسان
ضذُ ،ساُّای داًستي ٍ هثاحثِطلثی دس داًطجَیاى .فصلٌاهِ خاًَادُپژٍّی .دٍسُ < .ضواسُ <-8<6 .7
.8::
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 پَسضْشیاس ،حسیي؛ احوذی ،سویِ؛ تٌْا ،صّشا .)68>7( .هثاحثِطلثیً :مص تشٍىگشدی ،تاٍسّای هؼشفت-
ضٌاسی ٍ ًیاص تِ ضٌاخت .فصلٌاهِ سٍاىضٌاسی تحَلی :سٍاىضٌاساى ایشاًی .سال ًْن ،ضواسُ ;-961 .8
.916
 ضشیفی ،هسؼَد؛ احوذی ،سویِ؛ هٌصَسی ،سٍحاهلل .)68>7( .اثش ضىل ًَضتاسی ٍ هیضاى آضٌایی تا هتي تش
تثثیت چطن ٍ ٍاپسگشد دس حسي خَاًذى ّذفوٌذ :ضَاّذی اص دستگاُ پایطگش حشوات چطن .فصلٌاهِ
سٍاىضٌاسی واستشدی ،سال < ،ضواسُی .;6-<; ،)7;( 7
 احوذی ،سویِ؛ حیذسی ،هحوَد؛ تالشیاى ،فاطوِ ٍ وطفی ،ػثذالشسَلًَ .)68>:( .جَاًی ٍ تحَل هؼٌا:
همایسِ هٌاتغ ٍ اتؼاد هؼٌای صًذگی دس دختشاى ٍ پسشاى ًَجَاى .فصلٌاهِی هطالؼات سٍاىضٌاسی تالیٌی،
.69>-6<< ،78
 احوذی ،سویِ؛ تالشیاى ،فاطوِ؛ حیذسی ،هحوَد ٍ وطفی ،ػثذالشسَل .)68>;( .سالوٌذی ٍ هؼٌای صًذگی:
تشسسی هیذاًی هٌاتغ ٍ اتؼاد هؼٌا دس صًاى ٍ هشداى سالوٌذ .هجلِی دستاٍسدّای سٍاىضٌاختی ،سال ،79
ضواسُ .77-6 ،)6<( 6

 مقاالت در دست داوري:
 احوذی ،سویِ؛ پاوذاهي ،ضْال .لَایِ استحىامِ هي ٍ صًذگی سالنً :مص تحَل سٍاًی-اجتواػی دس
هؼٌاداسی ،ویفیت ٍ سضایت صًذگی (فصلٌاهِ سٍاىضٌاسی تحَلی :سٍاىضٌاساى ایشاًی).
 پَسضْشیاس ،حسیي؛ احوذی ،سویِ؛ تصیشی ،هشین؛ اهیيآتادی ،صّشا .اثش "هاّی تضسي ،تشوِی وَچه":
خَدپٌذاسُی تحصیلی ٍ اضطشاب اهتحاى دس داًصآهَصاى دختش هذاسس ػادی ٍ خاظ (هجلِ هطالؼات
سٍاىضٌاسی تشتیتی).
 Sadeghi, Mansoure Sadat; Mazaheri, Ali; Moutabi, Fereshte & Ahmadi, Somaye.
’Effectiveness of the Iranian Program for Enhancement and Enrichment Couples
Relationships.
 Asgari, Ali & Ahmadi Somaye. Psychometric Properties of the Meaning in Life
Questionnaire in an Iranian Sample.
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 Nejati, Vahid & Ahmadi, Somaye. Memorizing and Forgetting, Two Sides of the Same Coin,
Evidence from PTSD.
 Ahmadi Somaye; Heidari, Mahmood; Bagherian, Fatemeh & Kashfi, Abdolrasoul. Iranian
Adolescents’ Meaning in life: Investigating Its Sources, Dimensions and Correlates.

 مقاالت ارائه شده در همایشها:
 لاسوی ،حسامالذیي؛ ػثاسی ،هْذی؛ احوذی ،سویِ؛ واظوی ،هشین .آثاس اجتواػی تَسؼِ هطاغل خاًگی
(تشسسی استثاط هطاغل خاًگی ٍ فشصًذپشٍسی ٍالذیي) .اٍلیي ّوایص هلی تَسؼِ هطاغل خاًگی .تْشاى.
آرس ( 9831چاج ضذُ دس هماالت تشگضیذُ ٍ چىیذُ هماالت چاج ضذُ).
 احوذی ،سویِ؛ پاوذاهي ،ضْال ،پاوذاهي .تحَل سٍاًی -اجتواػیٍ ،جَد ٍ جستجَی هؼٌای صًذگی دس
داًطجَیاى .ضطویي سویٌاس سشاسشی تْذاضت سٍاًی داًطجَیاى .گیالى 7= ٍ 7< .اسدیثْطت .68>6
(پزیشفتِ ضذُ تِ صَست پَستش).
 احوذی ،سویِ؛ پاوذاهي ،ضْال .تحَل سٍاًی -اجتواػی ٍ ویفیت صًذگیِ داًطجَیاى .ضطویي سویٌاس
سشاسشی تْذاضت سٍاًی داًطجَیاى .گیالى 7= ٍ 7< .اسدیثْطت ( .68>6پزیشفتِ ضذُ تِ صَست پَستش).
 احوذی ،سویِ؛ ضیثاًی تزسجی ،فاطوِ؛ پاوذاهي ،ضْال ،پاوذاهي؛ ضوسی سیاس ،هشین .استثاط تیي فشایٌذّای
خاًَادُ ٍ فشصًذپشٍسی ٍالذیي اص هٌظش جْاًی ضذى .وٌگشُ تیي الوللی خاًَادُ ٍجْاًی ضذى (پٌجویي
وٌگشُ آسیةضٌاسی خاًَادُ) .تْشاى .داًطگاُ ضْیذ تْطتی 79 ٍ 78 .اسدیثْطت ( .68>6پزیشفتِ ضذُ تِ
صَست سخٌشاًی).
 احوذی ،سویِ؛ حیذسی ،هحوَد ٍ تالشیاى ،فاطوِ .هٌاتغ هؼٌای صًذگی دس دختشاى ٍ پسشاى ًَجَاى .دٍهیي
وٌگشُی سشاسشی سٍاىضٌاسی وَدن ٍ ًَجَاى .تْشاى .داًطگاُ ضْیذ تْطتی 7; .آتاى ( .68>9پزیشفتِ
ضذُ تِ صَست پَستش).
 احوذی ،سویِ؛ پَسضْشیاس ،حسیي؛ اهیيآتادی ،صّشا ٍ تصیشی ،هشین .همایسِی خَدپٌذاسُی تحصیلی
داًصآهَصاى هذاسس خاظ ٍ ػادی (تشسسی اثش هاّی تضسي-تشوِی وَچه) .دٍهیي ّوایص هلی سٍاى-
ضٌاسی هذسسِ .اسدتیل .داًطگاُ هحمك اسدتیلی 78 .اسدیثْطت ( .68>:پزیشفتِ ضذُ تِ صَست پَستش).
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 احوذی ،سویِ؛ حیذسی ،هحوَد ٍ تالشیاى ،فاطوًَِ .جَاًی ،اتؼاد ٍ ّوثستِّای هؼٌای صًذگی .سَهیي
وٌگشُی هلی سٍاىضٌاسی اجتواػی ایشاى .تْشاى 7= ٍ 7< .اسدیثْطت ( .68>:پزیشفتِ ضذُ تِ صَست
سخٌشاًی).
 Psychosocial Development and Meaning in Life (6th EUROPEAN
CONFERENCE on POSITIVE PSYCHOLOGY in Moscow, 26-29 June
)Russia

سوابق تدریس
 هشوض آهَصش ػلوی-واستشدی تْضیستی ٍ تاهیياجتواػی ،استاى الثشص (هاّذضت) ،اص سال  68>7تا
اوٌَى
 داًطگاُ غیش اًتفاػی ضاًذیض (هطْذ) ،سال تحصیلی 68>8->9
 هشوض آهَصش ػلوی-واستشدی ػالی فشد (ّطتگشد)68>; ،
 هشوض آهَصش ػلوی-واستشدی ضشوت صٌؼتی صس هاواسٍى (وشج)68>; ،
 هشوض آهَصش ػلوی-واستشدی ضشوت تَلیذی لٌذ (وشج)68>; ،
 هَسسِی آهَصش ػالی سسام (وشج)68>; ،

 دروس تدریس شده:
 تشًاهِسیضی دس آهَصش پیص اص دتستاى
 اصَل آهَصش ٍ پشٍسش پیص اص دتستاى
 آهَصش ػولی هفاّین سیاضی ٍ ػلَم
 آهَصش هفاّوین اجتواػی تِ وَدواى
 هْاستّای صًذگی
 هتَى تخصصی سٍاىضٌاسی
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 سٍش تحمیك
 تْذاضت سٍاًی
 آداب ٍ هْاستّای صًذگی دس دٍسُی پیص دتستاى
 آهَصش ػولی خَاًذى ٍ ًَضتي
 سٍاىضٌاسی ػوَهی
 آسیةضٌاسی سٍاًی ٍ اختالالت سضذ وَدواى
 آهَصش خاًَادُ
 آهَصش اص طشیك تاصی
 سٍاىضٌاسی تاصی
 سٍاىضٌاسی اجتواػی
 اختالالت سٍاًی
 ضیَُّای الٌاع ٍ تثلیغ
 تحلیل هحتَای پیامّای استثاطی
 سٍاىضٌاسی یادگیشی
 سٍاىضٌاسی واس

سوابق اجزایي
 هؼاًٍت پژٍّطی هشوض آهَصش ػلوی واستشدی ضشوت لطؼِساصاى هیثاق ،الثشص ،وشج.

سوابق مشاوره و رواندرماني
 هَسسِ اًذیطِ ٍ سفتاس ،هطْذ.68=; ،
 هشوض هطاٍسُ اهَس فشٌّگی ٍ داًطجَیی داًطگاُ ضْیذ تْطتی.68>8 ،
 هشوض هطاٍسُ سٍاىضٌاختی الیاًَس آسام ،وشج.
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 ولیٌیه هذدواسی اجتواػی ٍصال ،وشج.
 هشوض هطاٍسُی داًطجَیی هشوض ػلوی واستشدی تْضیستی ٍ تاهیي اجتواػی استاى الثشص ،هاّذضت.

کارگاهها و دورههاي گذرانده
 واسگاُ ( 9سٍصُ) تشتیت هشتی هْاستّای صًذگی (هذسس :آلای حسیي ًاصشی)؛ وشج ،تْضیستی استاى
الثشص .تْوي .68>7
 واسگاُ لصِدسهاًی (هذسس :دوتش واسیٌِ طْواسیاى)؛ تْشاى ،داًطگاُ ضْیذ تْطتیً ،خستیي وٌگشُ
سشاسشی وَدن ٍ ًَجَاى.68>8/67/7 .
 واسگاُ آهَصضی-تخصصی ضٌاخت دسهاًی وَدواى (هذسس :دوتش واسیٌِ طْواسیاى)؛ تْشاى ،اًجوي
سٍاىضٌاسی ایشاى.68>8/7/6 .
 واسگاُ آهَصضی-تخصصی دسهاى ضٌاختی سفتاسی اضطشاب وَدواى (هذسس :دوتش واسیٌِ طْواسیاى)؛
تْشاى ،اًجوي سٍاىضٌاسی ایشاى.68>8/7/= .
 واسگاُ آهَصضی-تخصصی فشصًذپشٍسی اختالالت اضطشاتی وَدواى (هذسس :دوتش واسیٌِ طْواسیاى)؛
تْشاى ،اًجوي سٍاىضٌاسی ایشاى.68>8/8/67 .
 واسگاُ آضٌایی تا ًشمافضاس تحلیل دادُّای ویفی ( Nvivoهذسس :دوتش ویَهشث صسافطاًی)؛ تْشاى،
داًطگاُ ضْیذ تْطتی ،داًطىذُ ی ػلَم تشتیتی ٍ سٍاىضٌاسی.68>7/66/67 .
 واسگاُ هشتیگشی فشصًذپشٍسی (هذسس :دوتش اسوا ػالثتی)؛ تْشاى ،هشوض هطاٍسُی داًطگاُ تْشاى.
.68>8/8/6;- 68>8/8/7
 واسگاُ آهَصضی-تخصصی دسهاى ضٌاختی هثتٌی تش حضَس رّي تشای اختاللّای ّیجاًی تا تاویذ تش
افسشدگی (هذسس :دوتش پشٍاًِ هحوذخاًی)؛ تْشاى ,اًجوي سٍاىضٌاسی ایشاى.68>;/67/> .
 دٍسُی آهَصضی اختالالت یادگیشی وَدواى ،هَسسِی سٍاىپژٍّاى هفیذ ،وشج2931.-39،
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کارگاههاي بزگزار کزده
 واسگاُ "چگًَِ ّیجاىّای صًذگی هاًٌذ استشس ٍ خطن سا وٌتشل ًوایین" ،طشح ضىَفایی ػطك،
ضْشداسی هٌطمِی  :تْشاى.68>6 /=/9 ،
 واسگاُ "هْاستّای صًذگی داًطجَیی" ،تْضیستی استاى الثشصٍ ،احذ ًظشآتاد.68>7/61/7; ،
 واسگاُ "فشصًذپشٍسی :جایگاُ تطَیك ٍ تٌثیِ" ،هْذوَدن ٍ پیصدتستاًی اًذیطِ ،وشج،
<.68>;/7/7
 واسگاُ "پشخاضگشی ٍ لجثاصی دس وَدواى" ،هْذوَدن ٍ پیصدتستاًی اًذیطِ ،وشج.68>;/>/71 ،
 واسگاُ "تشتیت جٌسی وَدن" ،هْذ وَدن ٍ پیصدتستاًی اًذیطِ ،وشج.68>;/66/7: ،

عالیق پژوهشي
 سٍاىضٌاسی تشتیتی
 سٍاىضٌاسی هثثتًگش

عالیق تدریس
 سٍاىضٌاسی تشتیتی
 سٍاىضٌاسی سضذ
 سٍاىضٌاسی یادگیشی
 سٍاىضٌاسی ػوَهی
 صتاى تخصصی سٍاىضٌاسی
 سٍاىضٌاسی ضخصیت
 هْاستّای صًذگی
 تْذاضت سٍاًی
 سٍاىضٌاسی واس
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