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 خدابه نام 

 
 فردي اطالعات

 احمدی  سمیه: نام و نام خانوادگي

  ssahmadiii@gmail.com :الكترونيك پست آدرس

 

 سوابق تحصيلي

 ( 1386از دانشگاه شیراز ) مدیریت بازرگانیکارشناسی آموخته دانش 

 ( 1389) شهید بهشتیاز دانشگاه  شناسی تربیتیروانکارشناسی ارشد آموخته دانش 

 (1395) دانشگاه شهید بهشتیاز شناسی تربیتی دکتری روانآموخته دانش  

 

 نامه کارشناسی ارشد:عنوان پایان 

 طلبیهای دانستن بر مباحثهاثر سبک فرزندپروریِ ادراک شده و راه

  دکتری:  یرسالهعنوان 

 های معنای زندگیبررسی تحولی منابع، ابعاد و همبسته
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 پژوهشيسوابق 

 چاپ شده:  تمقاال 

 .(. بررسی ارتباط بین سبک فرزندپروری ادراک شده، 1390) احمدی، سمیه؛ پاکدامن، شهال؛ حیدری، محمود

  .355-371. 27. شماره 7دوره  پژوهی.طلبی در دانشجویان. فصلنامه خانوادههای دانستن و مباحثهراه

 ،های معرفتگردی، باور: نقش برونطلبی(. مباحثه1392)تنها، زهرا.  ؛سمیه، احمدی ؛حسین پورشهریار-

-410. 36سال نهم، شماره  شناسان ایرانی.شناسی تحولی: روانفصلنامه روان. شناسی و نیاز به شناخت

401. 

 اثر شکل نوشتاری و میزان آشنایی با متن بر  (.1392) اهلل.شریفی، مسعود؛ احمدی، سمیه؛ منصوری، روح

فصلنامه از دستگاه پایشگر حرکات چشم.  گرد در حسن خواندن هدفمند: شواهدیواپستثبیت چشم و 

 .61-76(، 26) 2ی ، شماره7شناسی کاربردی، سال روان

 نوجوانی و تحول معنا: مقایسه  (.1395) و کشفی، عبدالرسول. ؛ باقریان، فاطمهاحمدی، سمیه؛ حیدری، محمود

-177، 23، شناسی بالینیی مطالعات روانفصلنامه. منابع و ابعاد معنای زندگی در دختران و پسران نوجوان

149.  

 .سالمندی و معنای زندگی:  (.1396) احمدی، سمیه؛ باقریان، فاطمه؛ حیدری، محمود و کشفی، عبدالرسول

، شماره 24شناختی، سال ی دستاوردهای روانمجلهعاد معنا در زنان و مردان سالمند. منابع و اب میدانی بررسی

1 (17،) 1-22. 

 داوريدر حال  مقاالت: 

  .اجتماعی در معناداری، -قوایِ استحکامِ من و زندگی سالم: نقش تحول روانیاحمدی، سمیه؛ پاکدامن، شهال

 .(شناسان ایرانیروان شناسی تحولی:فصلنامه روان) کیفیت و رضایت زندگی 

 ،ی کوچکماهی بزرگ، برکه"اثر  .زهرا، آبادیامین ؛مریم، بصیری ؛سمیه، احمدی ؛حسین پورشهریار": 

مطالعات  مجله) آموزان دختر مدارس عادی و خاصی تحصیلی و اضطراب امتحان در دانشخودپنداره

 .شناسی تربیتی(روان
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 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. 

 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. European 

Journal of Developmental Psychology.  

 

 هاچاپ شده در همایش ارائه شده و مقاالت: 

 آثار اجتماعی توسعه مشاغل خانگی الدین؛ عباسی، مهدی؛ احمدی، سمیه؛ کاظمی، مریم. قاسمی، حسام

توسعه مشاغل خانگی. تهران. اولین همایش ملی  .)بررسی ارتباط مشاغل خانگی و فرزندپروری والدین(

 رگزیده و چکیده مقاالت چاپ شده(.)چاپ شده در مقاالت ب 1389آذر 

  .جستجوی معنای زندگی در اجتماعی، وجود و  -تحول روانیاحمدی، سمیه؛ پاکدامن، شهال، پاکدامن

پذیرفته ) .1391اردیبهشت  28و  27گیالن. ری بهداشت روانی دانشجویان. ششمین سمینار سراسدانشجویان. 

 .(شده به صورت پوستر

  .ششمین سمینار سراسری  .اجتماعی و کیفیت زندگیِ دانشجویان -تحول روانیاحمدی، سمیه؛ پاکدامن، شهال

 .(پذیرفته شده به صورت پوستر) .1391اردیبهشت  28و  27گیالن. . بهداشت روانی دانشجویان

 ارتباط بین فرایندهای  ؛ شمسی سیار، مریم.هال، پاکدامناحمدی، سمیه؛ شیبانی تذرجی، فاطمه؛ پاکدامن، ش

)پنجمین کنگره  کنگره بین المللی خانواده وجهانی شدندپروری والدین از منظر جهانی شدن. خانواده و فرزن

پذیرفته شده به صورت ). 1391اردیبهشت  24و  23 .دانشگاه شهید بهشتی .تهران .شناسی خانواده(آسیب

  (.سخنرانی
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 محمود و باقریان، فاطمه. منابع معنای زندگی در دختران و پسران نوجوان. دومین  حیدری، احمدی، سمیه؛

پذیرفته شده ). 1394آبان  26تهران. دانشگاه شهید بهشتی.  شناسی کودک و نوجوان.ی سراسری روانکنگره

 (.به صورت پوستر

 ی تحصیلی دانشی خودپندارهبصیری، مریم. مقایسهآبادی، زهرا و احمدی، سمیه؛ پورشهریار، حسین؛ امین-

شناسی ی کوچک(. دومین همایش ملی روانبرکه-خاص و عادی )بررسی اثر ماهی بزرگآموزان مدارس 

 (.پذیرفته شده به صورت پوستر). 1395اردیبهشت  23مدرسه. اردبیل. دانشگاه محقق اردبیلی. 

  ،های معنای زندگی. سومین کنگرهفاطمه. نوجوانی، ابعاد و همبستهاحمدی، سمیه؛ حیدری، محمود و باقریان-

 )پذیرفته شده به صورت سخنرانی(. . 1395اردیبهشت  28و  27شناسی اجتماعی ایران. تهران. ی ملی روان

 

 هاشده در همایشپذیرفتههاي چكيده: 

 Psychosocial Development and Meaning in Life (6th EUROPEAN 

CONFERENCE on POSITIVE PSYCHOLOGY in Moscow, 26-29 June Russia) 

 

 تدریس سوابق

 1392از سال  ،(ماهدشت) ، استان البرزو تامین اجتماعی بهزیستی کاربردی-مرکز آموزش علمی  

  1393-94دانشگاه غیر انتفاعی شاندیز )مشهد(، سال تحصیلی 

 1396 ،(هشتگرد) عالی فرد کاربردی-مرکز آموزش علمی 

 1396، (کرجماکارون ) زرکاربردی شرکت صنعتی -مرکز آموزش علمی 

 1396، (کرجشرکت تولیدی قند )  کاربردی-مرکز آموزش علمی 

 1396رسام )کرج(،  سسه آموزش عالیمو 
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  دروس تدریس شدهبرخي 

 ریزی در آموزش پیش از دبستانرنامهب 

 اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان 

 مفاهیم ریاضی و علوم عملی آموزش 

 آموزش مفاهمیم اجتماعی به کودکان 

 های زندگیمهارت 

 شناسیمتون تخصصی روان 

 روش تحقیق 

 بهداشت روانی 

 ی پیش دبستاندر دوره های زندگیآداب و مهارت 

 آموزش عملی خواندن و نوشتن 

 شناسی عمومیروان 

 شناسی روانی و اختالالت رشد کودکانآسیب 

 آموزش خانواده 

 آموزش از طریق بازی 

 شناسی بازیروان 

 شناسی اجتماعیروان 

 اختالالت روانی 

 های اقناع و تبلیغشیوه 

 های ارتباطیتحلیل محتوای پیام 

 شناسی یادگیریروان 

 شناسی کارروان 
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 سوابق اجرایي

 1396 کرج، سازان میثاق؛کاربردی شرکت قطعه-علمیآموزش مرکز  سرپرست امور پژوهشی. 

  1397موسسه آموزش عالی رسام؛ کرج،  پژوهشیمعاون. 

 های حرفهمدیر مرکز توسعه شایستگی( ای دانشجویانSCD) ( تحت نظر در موسسه آموزش عالی رسام

 .1397، کرج. (ایفنی و حرفه سازمان

 درمانيو روان مشاورهسوابق 

  ،1386موسسه اندیشه و رفتار، مشهد. 

 1393امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی،  مرکز مشاوره. 

 شناختی اقیانوس آرام، کرج.روان مشاوره مرکز 

  .کلینیک مددکاری اجتماعی وصال، کرج 

 ماهدشت. اجتماعی استان البرزکاربردی بهزیستی و تامین  ی دانشجویی مرکز علمیمرکز مشاوره ،  

 هاي آموزشيدورهها و کارگاه

 ( تربیت مربی مهارت 4کارگاه )بهزیستی استان کرج، های زندگی )مدرس: آقای حسین ناصری(؛ روزه

 .1392البرز. بهمن 

 نخستین کنگره دانشگاه شهید بهشتیتهران، درمانی )مدرس: دکتر کارینه طهماسیان(؛ کارگاه قصه ،

 .2/12/1393سراسری کودک و نوجوان. 

  انجمن روانتهران، تخصصی شناخت درمانی کودکان )مدرس: دکتر کارینه طهماسیان(؛ -آموزشیکارگاه-

 .1/2/1393 شناسی ایران.

 تخصصی درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان )مدرس: دکتر کارینه طهماسیان(؛ -آموزشی کارگاه

 .8/2/1393شناسی ایران. روانتهران، انجمن 
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 تخصصی فرزندپروری اختالالت اضطرابی کودکان )مدرس: دکتر کارینه طهماسیان(؛ -کارگاه آموزشی

 .12/3/1393شناسی ایران. تهران، انجمن روان

 های کیفی افزار تحلیل دادهکارگاه آشنایی با نرمNvivo  ،مدرس: دکتر کیومرث زرافشانی(؛ تهران(

 .12/11/1392شناسی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان

 1392-93پژوهان مفید، کرج،ی روانی آموزشی اختالالت یادگیری کودکان، موسسهدوره. 

 ی دانشگاه تهران. عاقبتی(؛ تهران، مرکز مشاورهاسما کتر گری فرزندپروری )مدرس: دکارگاه مربی

2/3/1393 -16/3/1393 . 

 واحد استان  های تدریس در آموزش عالی، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردیدوره آموزشی مهارت

 .1/2/1395. البرز

 های هیجانی با تاکید بر تخصصی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای اختالل-کارگاه آموزشی

 .9/12/1396شناسی ایران. انجمن روان ،افسردگی )مدرس: دکتر پروانه محمدخانی(؛ تهران

  کاربردی استان البرز؛ )مدرس: دکتر  آموزشی طرح درس ویژه معاونین و مدیران گروه مراکز علمیدوره

 .25/5/1397علی معصومی(؛ کرج، دانشگاه علمی کاربردی واحد استان البرز، 

 شناسی انجمن روان ،درمانی )مدرس: دکتر حسن حمیدپور(؛ تهرانطرحوارهتخصصی -کارگاه آموزشی

 .7/7/1397و  6، 5ایران. 

 شناسی روانی بر اساس کارگاه آسیبDSM-5 :تخصصی دکتر وحید همتی ثابت(؛ تهران، موسسه  )مدرس

 . 15/9/1397و  16. (طهبا همکاری دانشگاه آل) آگاپه اختالالت جنسی

 هاي برگزار کردهکارگاه

  طرح شکوفایی عشق، "زندگی مانند استرس و خشم را کنترل نماییمهای چگونه هیجان"کارگاه ،

 .1391 /4/8تهران،  5ی شهرداری منطقه

  26/10/1392آباد، ، بهزیستی استان البرز، واحد نظر"های زندگی دانشجوییمهارت"کارگاه. 



8 

 

  27/2/1396ستانی اندیشه، کرج، بد، مهدکودک و پیش"فرزندپروری: جایگاه تشویق و تنبیه"کارگاه. 

  20/9/1396 ستانی اندیشه، کرج،بدمهدکودک و پیش، "پرخاشگری و لجبازی در کودکان"کارگاه . 

  25/11/1396، کرج، ستانی اندیشهبدکودک و پیش مهد، "تربیت جنسی کودک"کارگاه. 

  کرج، سازان میثاقکاربردی شرکت قطعه-مرکز آموزش علمی، "های منفیمدیریت هیجان"کارگاه ،

28/2/1397. 

                                     عالیق پژوهشي

 شناسی تربیتیروان   نگرشناسی مثبتروان 

 


