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 : آمنه دقیقی خداشهری  رزومه

 مشخصات فردی
      آمنه:     نام

                      دقیقي خداشهری:       نام خانوادگي

                               رضا:      نام پدر 

 079:     شماره شناسنامه

       09/00/0630         :تاريخ تولد

      
*
 childrenpsychologist.iran@gmail.com      : رايانامه   

 :مدرک تحصيلي

 

سال دريافت 

 مدرك

مددددددددددرك   رشته گرايش دانشگاه كشور/ شهر معدل

 تحصیلي 

-تهرررررا  11/19 98

 ايرا 

آزاد اسرریمي حا ررد 

 تهرا  مرکز

کودکا  

 استثنايي

کارشناسرري  رحا  شناسي

 ارشد

-ارسنجا  86/11 98

 ايرا 

آزاد اسرریمي حا ررد 

 ارسنجا 

 کارشناسي  رحا  شناسي عمومي

-فرررروم  89/11 98

 ايرا 

 ديپلم رياضي فيزيک - دبيرستا  سميه

 حابستگي ها

 19عضو سازمان نظام روانشناسی ایران از سال _

 78عضو انجمن روانشناسی ایران از سال  _

 78عضو انجمن کودکان استثنایی ایران از سال  _

 78عضو باشگاه پژوهشگران جوان از سال  _

 78باشگاه پژوهشگران دانشجو از سال  عضو _

 78عضو باشگاه خبرنگاران جوان از سال  _
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 افتخارات

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  9877پژوهشگر نمونه سال  _

 مرکز

آزاد اسالمی  پنجمین کنگره نخبگان اداره کل دانشگاه 9871پژوهشگر نمونه و دانشجوی نخبه سال  _

 .تهران مرکز

 : مسئولیت ها

 -، مرکز آموزش علمی(مقطع کارشناسی)مدیر گروه رشته تربیت مربی مراکز پیش از دبستان _

 . 29-29کاربردی سازمان بهزیستی استان گیالن، شهر رشت از سال تحصیلی 

  سوابق تدريس
 

، روش  مدرس درحس پژحهش عمليكاربردی سازمان بهزيستي استان گیالن، رشت،  -آموزش علمي_

رحشهای تغيير ح  آشنايي با کودکا  استثنايي، بهداشت رحاني آسيب شناسي رحاني کودکتحقیق، 

آموزش عملي خواند  ح    آشنايي با اختیالت جانبي ح شايع در معلوال  ذهنيكودكان،اصیح  رفتار

 ( .09-00اول سال تحصیلي از نیمسال  ... آموزش از طريق بازی و  ، زبا  آموزی نوشت ،
 

مدرس  دوره آموزشي معلمان ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استثنايي،_

برگزار شده ( 0609شهريور ) اختیالت رفتاریبا درس راهبردهای آموزش ح پرحرش کودکا  استثنايي 

 .ولنجک( ص)در محل مركز آموزشي پیامبر اعظم 
 

مدرس دوره آموزشي معلمان ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استثنايي، _

( ص)برگزار شده در محل مركز آموزشي پیامبر اعظم ( 0609مرداد ) درس حظايف ح نقشهای سرپرستي 

 .ولنجک
 

برای موفقيت  يک گام طیيي ،مدرسه ابتدايي آيین مهرورزی پسران تهران والدينويژه دوره آموزشي _

با همکاری مركز روانشناسي و  5شهرداری منطقه سالن اجتماعات برگزار شده در ( 0605 ارديبهشت) فرزندم

 .مشاوره فرح بخش تهران
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 فعاليت های کاری ساير :  9

  صادقیه ،تهران فرح بخشکلینیک  تشخیص و درمان کودکان درارزیابی، _

 خیابان هنگام ،تهران گلهاتوانبخشی  کودکان استثنایی مرکزتشخیص و درمان ارزیابی،  کارشناس_

 سعادت آباد ،کلینیک عصب توانبخشی ظفر تهران تشخیص و درمان کودکان درارزیابی،  _

 پاسداران_ تهران آفرینشارزیابی، تشخیص و درمان کودکان در کلینیک توانبخشی  _

 اوتیسم آیین مهرورزی تهرانکاردرمانی و آموزش کودکان اوتیستیک در مدرسه ی  _

 کاردرمانی و مشاوره کودکان در مرکز مشاوره آفتاب شیراز_

 تهرانعادی معلم راهنمای کودکان نابینا در مدارس  _

 در تهران و فارس 78خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از سال  _

 78خبرنگار خبرگرگزاری ایسکا از سال  _

 78خبرنگار خبرگزاری آنا از سال  _

 نویسنده چند برنامه رادیویی در صدا و سیمای فارس _

 و سیما استان فارس صدا دوبله صدا در چند مجموعه ی عروسکی کودک در  _

 

 دحره های آموزشي گذرانده شده

  9مقدماتی    ICDLدوره ی مهارت 

 8مقدماتی    ICDLدوره ی مهارت 

 کارگاه موسیقی درمانی کودکان

 های مغزیکارگاه شناخت نیمکره 

 کارگاه آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان بوسیله ی بازی

 permaکارگاه مثبت اندیشی به شیوه 

 کارگاه مهارتهای زندگی کودکان 

 کارگاه بهداشت روانی والدین
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 کارگاه کارآفرینی

 کارگاه روش تحقیق مقدماتی

 کارگاه روش تحقیق پیشرفته

 SPSSکارگاه نرم افزار آماری 

 هارتهای زندگیکارگاه م
 

 طر های پژحهشي پايا  يافته

تأثير بازی با ربات سرگرمي در  (0630) امیرهمايون. كامبیز، جعفری. پوشنهآمنه،  .دقیقي خداشهری

، سازمان استثنايي كشور، (احتيسم)بهبود مهارتهای اجتماعي کودکا  با اختیل درخودماندگي 

0630. 

تاثير معنويت بر بهزيستي رحانشناختي ح معنای زندگي (0601)رفیقي مرسده آمنه،  .دقیقي خداشهری 

 استان گیالنسازمان بهزيستي  ،دانشجويا  مرکز آموزش علمي کاربردی بهزيستي استا  گيی 

 

  پژحهشي/های شاخص علمي فعاليت

_________________________________ 

ISI: 

 

_ Daqiqi Khodashahri. Amina, Poushaneh. Kambiz, Jafari. Amir Homayoun. (2013) A 

research about Humanoid Robot and Eye – Contact of Children 

with Autism, Iran Journal Pediatric (Oct 2013)-Supplement, Vol 23, Pages: S79-

S89. 

International Journals, Congress and Another:  

 

_ Daqiqi Khodashahri. Amina, Poushaneh. Kambiz, Jafari. Amir Homayoun. (2013) A 

research about Humanoid Robot and Eye – Contact of Children with Autism, 

25
th
 International Congress of Pediatrics & 5

th
 young Researchers Session, October 

10-14, 2013 , Thehran, Iran. 

   

_ Daqiqi Khodashahri. Amina, Poushaneh. Kambiz, Jafari. Amir Homayoun. (2012) An 

experimental study about impact of robot on improvement of social behavior 

http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/224
http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/224
http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/224
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/701012
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/701012
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/701012
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/701012
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autistic children, 1st International & 12th Iranian Congress of Pediatric 

Neurology ZUMS, 29-31 August 2012, Zanjan, Iran. 

 

 

_ Daqiqi Khodashahri. Amina, Moghaddam. Kaveh. (2012) The Role of Sensory 

Integration on Improvement of Motor Problems in Children with Cerebral 
Palsy, 1st International & 12th Iranian Congress of Pediatric Neurology ZUMS, 

29-31 August 2012, Zanjan, Iran.  

 

 

_ Daqiqi Khodashahri. Amina, Moghaddam. Kaveh. (2011) Comparison of Diagnostic 

Characteristics  between Children with Cerebral Palsy and Autistic Children, 

The 1st Razavi International Neurotrouma Congress, 23-25 November 2011, Razavi 

Hospital, Mashad, Iran. 

 

_ Daqiqi Khodashahri. Amina (2011) Effect of the Use of a Humanoid Robot on 

Improvement of Eye-Contact of Children with Autism, the Fourth International 

Conference of Cognitive Science, Tehran, 10-12 may 2011,. 

_ Daqiqi Khodashahri. Amina (2011) The Concept of Pain among Children with 

Autism Spectrum Disorders (ASD), The 3rd International Congress of 

Psychosomatic Medicine Psychosomatic Aspect of Pain & Pain Managment , 
Esfahan, 25-27may. 

_ Daqiqi Khodashahri. Amina ,Jahandoost. Somayeh (2010) Dysfunctional Attitudes 

and Responsibility in Iranian People with Obsession Compulsion Disorder 

(OCD) , First International Conference of Indigenous and Cultural Psychology, 

Yogyakarta, Indonesia, July 24 - 27, 2010. 

 

_ Daqiqi Khodashahri. Amina (2010) A Comparison of Mental Health on Mental 

Retardation Children's Parent with Normal Developing Children's Parent in 

Iran,,ASEAN REGIONAL UNION OF PSYCHOLOGICAL SOCIETIES 3RD 

CONGRESS 2010, KUALA LUMPUR, 2 - 3 OCT 

 

_ Daqiqi Khodashahri. Amina, Jahandoos .Somayeh,  (2010) Dysfunctional Attitudes 

and Responsibility in Iranian People with Obsession Compulsion Disorder 

(OCD),ASEAN REGIONAL UNION OF PSYCHOLOGICAL SOCIETIES 3RD 

CONGRESS 2010, KUALA LUMPUR, 2 - 3 OCT 

 

 

 داخلي  مقاالت
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نما در  تأثير استفاده از رحبات انسا ( 0600)امیرهمايون. كامبیز، جعفری. پوشنهآمنه،  .دقیقي خداشهری _

تحقیقات علوم  پژوهشي -مجله علمي، (احتيسم)بهبود تماس چشمي کودکا  با اختیل درخودماندگي 

 .(0600: )6؛ شماره09دوره مركز تحقیقات رفتاری دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،  رفتاری

 

نما در  انسا  بازی با رباتتأثير استفاده ( 0600)امیرهمايون. كامبیز، جعفری. پوشنهآمنه،  .دقیقي خداشهری _

، پايان نامه كارشناسي ارشد، (احتيسم)بهبود مهارتهای اجتماعي کودکا  با اختیل درخودماندگي 

 .0630دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز ، 
 

تاثير معنويت بر بهزيستي رحانشناختي ح  معنای زندگي ( 0601)مرسده. رفیعيآمنه،  .دقیقي خداشهری _

، سازمان 0601طرح پژوهشي سال ، آموزش علمي کاربردی بهزيستي استا  گيی دانشجويا  مرکز 

 .بهزيستي استان گیالن، مدير اجرای طرح

 

بررسي ديدگاه دانشجويا  از دح ( 0600)نعمت. سید حسن، محمدی پور. آمنه، هاشمي. دقیقي خداشهری _

، همايش ملي هويت شکیتمذهبي ح مشاحره تخصصي در هنگام رحيارحيي با م -رحش مشاحره ديني

 .، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت، ايران0600ديني در تمدن اسالم و ايران، خرداد 

 

بررسي مسئله شايعه سازی قاچاقچيا  مواد مخدر ح گسترش بازارهای ( 0609) آمنه .دقیقي خداشهری _

، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه 0609 مهر 10 و 19اولین همايش ملي شايعه ،  ،هدف گرحههای جامعه

 6.آزاد اسالمي واحد تهران مركزی، ايران

 

، تماشای طوالني مدت تلويزيو  ح مشکیت اضطراب ح اضافه حز  کودکا ( 0609) آمنه .دقیقي خداشهری _

، 0609همايش منطقه ای روان شناختي كودكان و نوجوان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه، خرداد 

 6.كرمانشاه

 

بررسي بازی با ربات در بهبود مهارتهای اجتماعي کودکا  با اختیل ( 0630) آمنه .دقیقي خداشهری _

 6.پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز ،احتيسم

 

يک مطالعه ی آزمايشي از تاثير ربات بر ( 1981)یر همايون ام پوشنه كامبیز ، جعفریآمنه،  .دقیقي خداشهری _

اولین همايش ملي يافته های علوم شناختي در تعلیم و تربیت، ، بهبود خيرگي نگاه کودکا  احتيستيک

 .0609آذرماه  6-1دانشگاه فردوسي مشهد، د

 

http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/224
http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/224
http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/224
http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/224
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استفاده از پرحژه احيرحرا در بهبود بررسي تاثير ( 0630)ياسر .مهناز، امیری.استکيآمنه،  .دقیقي خداشهری _

، دومین همايش علمي دانشجويان روان شناسي ايران  مهارتهای اجتماعي کودکا  با طيف احتيسم

 .، دانشگاه شهید بهشتي، تهران ( 0630)ارديبهشت
 

، استثنايي بررسي مسئله ی هوش هيجاني در ميا  گرحههای کودکا ( 0630) آمنه .دقیقي خداشهری _

 .، تبريز(0630)همايش ملي روان شناسي دانشگاه پیام نور تبريز اولین
 

 ، بررسي آموزش  رفه ای ح بازتواني شغلي در افراد دارای ناتواني ذهني (0630) آمنه .دقیقي خداشهری _

 .، دانشگاه علوم پزشکي ايران ، تهران0630اولین همايش ملي سالمت شهری، ارديبهشت 
 

اولین  ، رابطه ميا  افسردگي ح اعتياد به اينترنت در ميا  دانشجويا  (0630) آمنه .دقیقي خداشهری _

 .، دانشگاه علوم پزشکي ايران ، تهران0630همايش ملي سالمت شهری، ارديبهشت 
 

بررسي ح مقايسه ی نگرش های ناکارآمد ح ( 0633)ابراهیم.سمیه، روزدار. آمنه، جهاندوست .دقیقي خداشهری _

، اولین همايش ملي مشکالت  ح افراد بهنجار OCDمسئوليت پذيری در بيمارا  با اختیل اضطرابي 

 .، دانشگاه پیام نور كرج(0633)اضطرابي كودكان و نوجوانان اسفند
 

ساعات تماشای تلويزيو  با بررسي رابطه ی ميا  ميزا  ( 0633)ابراهیم.، روزدارآمنه .دقیقي خداشهری _

، اولین همايش ملي مشکالت اضطرابي كودكان و نوجوانان اضطراب ح اضافه حز  دانش آموزا 

 .، دانشگاه پیام نور كرج(0633)اسفند
 

با تاکيد بر ديدگاه )بررسي مشاحره ح راهنمايي ديني( 0637)علیرضا. ذاكر اصفهانيآمنه،  .دقیقي خداشهری _

، مقاله ارائه شده در نخستین همايش ملي مشاوره  ه با نظام های تخصصي مشاحره دنيادر مقايس( اسیمي

 .، دانشکده روان شناسي دانشگاه تهران  0633خرداد  5و  4و دين ،
 

، مقاله  بررسي بهداشت رحاني حالدي  کودکا  عقب مانده ذهني ح عادی( 0637)آمنه  .دقیقي خداشهری _

 .، دانشگاه تهران  0637علمي كودكان استثنايي ايران اسفند  ارائه شده در نخستین همايش
 

بررسي رابطه ميا  افسردگي ح اعتياد به اينترنت در ميا  ( 0633)مهدوی ، محبوبه آمنه،  .دقیقي خداشهری _

، دانشگاه ( 0633)، مقاله ارائه شده در چهارمین سمینار بهداشت رواني دانشجويان ،  دانشجويا  دانشگاه

 .زشیرا

 

بررسي ح مقايسه ی بهداشت رحاني پدرا  ح مادرا  کودکا  عقب مانده ( 0635)  آمنه .دقیقي خداشهری _

، مقاله ارائه شده در ششمین همايش سراسری كودكان دارای  ذهني ح عادی مدارس ابتدايي شهر شيراز

 .، تهران ( 0633)،( P.D.D)مشکالت ذهني و ارتباطي


