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 :فردی مشخصات( الف

 فر امرالهی ژینوس: خانوادگی نام و نام

 تهران: تولد محل

 :تحصیلی سوابق( ب 

 آزاد دانشگاه تخصصی دکتری  مقطع در عمومی روانشناسی رشته فارغ التحصیل (1

  تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی

 1391 سال آزمون بدون و(  5:  کل رتبه)  آزمون با ی شده پذیرفته  -  

تاثیر آموزش بازی درمانی مادران کودکان اوتیسم بر بهبود  :  عنوان رساله دکتری  

 مهارتهای اجتماعی کودکان

 )دانشیارو هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع( ( استاد راهنما: دکتر حمیدرضا حاتمی

استاد تمام و مدیر گروه دکترای روانشناسی دانشگاه علوم و ) استاد مشاور: دکتر حسن احدی

 تحقیقات تهران (

  

 آزاد دانشگاه از ارشد کارشناسی مقطع در عمومی روانشناسی رشته التحصیل فارغ( 2

  تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی

 وضعیت با دختر آموزان دانش در ابهام تحمل و انگیزشی ساختار مقایسه: نامه پایان عنوان

  تهران شهر پائین و باال اجتماعی -اقتصادی



 آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی گروه مدیر و استادیار)  باقری فریبرز دکتر: راهنما استاد

 (تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی

 ( اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی استاد)  بهرامی هادی دکتر: مشاور استاد

 (اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی استادیار)  رضایی امید دکتر: داور استاد

 

 عضو انجمن روانشناسی ایران -

 عضو نظام روانشناسی ایران - 

 

 :پژوهشی سوابق( ج

 انتشار محل عنوان پژوهش نوع ردیف
1 

  
 تالیف      

   
 ماهان مکتب انتشارات (دکتری آزمون آمادگی کتب) رشد روانشناسی

2  
 کنفرانس در مقاله

 خارجی

The comparison of motivational 

structure and tolerance ambiguity 

between students with high and low 

socio-economic statues in Tehran 

Art and science 

journal / American 

conferance in 

Austria 

 دانش در ابهام تحمل و انگیزشی ساختار  مقایسه پژوهشی-علمی مقاله 3
 باال اجتماعی -اقتصادی وضعیت با دختر آموزان

 تهران شهر پائین و

 های اندیشه فصلنامه
 – تربیتی علوم در تازه

 اسالمی آزاد دانشگاه
 رودهن واحد

 ارجمند انتشارات تمرکز و دقت تست -D2 تست هنجاریابی پژوهشی طرح 4

5  
 پژوهشی -مقاله علمی

The effect of Training play therapy to 

Mothers of autistic children to improve 

the verbal and nonverbal skills of their 

children 

 
دانشگاه  NBMژورنال 

 شهید بهشتی
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 پژوهشی -مقاله علمی

درمانی مادران کودکان اوتیسم تاثیر آموزش بازی 
 بر بهبود مهارتهای ارتباطی کالمی کودکان

فصلنامه مشاوره و 
روان درمانی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد 
 اسالمشهر

 دومین همایش اوتیسماثزبخطی آموسش ببسی درمبنی مبدران کودکبن ارائه مقاله در همایش  7



 با سخنرانی و پوستر
)همراه با امتیاز باز 

 آموزی(

مهبرت هبی اجتمبعی غیزکالمی اوتیسم بزبهبود 

 کودکبن

)بنیاد امور بیماریهای 
 خاص(

8  
 پژوهشی-مقاله علمی

تبثیز آموسش ببسی درمبنی کودکبن اوتیستیک بز 

بهبود مهبرت هبی ارتببط فزاسببنی و تمبس چطمی 

 کودکبن

 
ششمین کنگره انجمن 

 روانشناسی ایران

ارائه مقاله در کنگره  9
 با پوستر

تبثیز آموسش ببسی درمبنی مبدران کودکبن اوتیسم 

 بز بهبود مهبرت هبی اجتمبعی کودکبن

دهمین کنگره بین المللی 
روان درمانی/اجالس 
آسیایی روان درمانی 

 خانواده محور

 

 :کاری سوابق( د

 ره(( امام  یادگار واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی مدرس( 1

 اسالمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه  روانشناسی  مدرس( 2

 تهران کاربردی-علمی جامع دانشگاه روانشناسی مدرس( 3

 انجمن ، 48واحد  ، 23 واحد ، 35 واحد ، گستر علم: مراکز در تدریس سابقه دارای)   

 ( جهاندیده واحد ، ایران مبل

 مجتمع فنی تهرانبرون سازمانی ( مدرس دوره های 4

 )  محل برگزاری دوره ها:  

شهرداری منطقه  -معاونت معماری و شهرسازی شهرتهران  -شهرداری مرکزی تهران 

بانک مهر  -تهران  11شهرداری منطقه  –تهران  21شهرداری منطقه  –تهران  21

 ( شهرستان ایالم اقتصاد 

 علوم و تحقیقات تهران واحد اسالمی آزاد ردانشگاهمشاو( 5

 )ره( مشاوردانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام( 6

 53حد کاربردی وا –دانشگاه جامع علمی دانشجویی  ( مسئول مشاوره 1



 88کاربردی واحد  –( مسئول مشاوره  دانشجویی دانشگاه جامع علمی 8

 کاربردی واحد انجمن مبل ایران –دانشگاه جامع علمی  دانشجویی ( مسئول مشاوره9

 عرفان بیمارستان روانشناس (11

 ( فصلی ، خانواده رادیو)  رادیویی برنامه کارشناس( 11

  بسیج پایگاه در سالمت هفته مدعو مشاور(  12

 مشاور شهر مجازی کودشا ( 13

 ( کارشناس ماهنامه سالمتی اتاق سبز28

 53کاربردی مرکز  –( برگزارکننده کارگاه مهارت های زندگی در دانشگاه جامع علمی 23

کاربردی مرکز  –برگزارکننده کارگاه مهارت های زندگی در دانشگاه جامع علمی  (26

 انجمن مبل ایران

کاربردی مرکز  -( برگزار کننده کارگاه مهارت های ارتباطی در دانشگاه جامع علمی21

 تهران 88

 و برگزاری زمینه در فعال)   ماهان آزاد عالی آموزش موسسه الملل بین امور مدیر (18

 (قرارداد طرف های دانشگاه و موسسه مشترک های دوره آموزشی امور

 نور دخترانه مدرسه انگلیسی زبان دبیر( 19

 

 

 

 

 



 :سمینبرهب و آموسضی کبرگبههبی در ضزکت گواهی(  ه

 مذرس تزبیت عمومی دوره گَاّی-1

 پیوبىرفتبری از کلیٌیک رٍاًطٌبسی  -گَاّی هببًی درهبى ضٌبختی-2

 ایراى رٍاًطٌبسی اًجوي  از افسزدگی رفتبری -ضنبختی درمبن گَاّی -3

 ایراى رٍاًطٌبسی اًجوي از نفس عشت مطکالت رفتبری -ضنبختی درمبن گَاّی -4

  ایراى رٍاًطٌبسی اًجوي از ضیفته خود ضخصیت اختالل رفتبری -ضنبختی درمبن گَاّی-5

 ایراى رٍاًطٌبسی اًجوي از پیطزفته و مقذمبتی درمبنی سوج گَاّی -6

 از اًجوي رٍاًطٌبسی ایراى مزبیگزی مهبرت هبی سنذگی بز مبنبی تئوری انتخبةگَاّی  -7

از اًجوي رٍاًطٌبسی تربیتی  مطبوره پیص و پس اس اسدواج بز مبنبی تئوری انتخبةگَاّی  -8

 ایراى

 از اًجوي رٍاًطٌبسی تربیتی ایراى  تفسیز نقبضی کودکگَاّی -9

 ٍ ٍاقعیت درهبًی ایراى )ٍیلیبم گالسر(دوره اول موسسه آموسش تئوری انتخبة گَاّی  -11

 ٍ ٍاقعیت درهبًی ایراى )ٍیلیبم گالسر( دوره دوم موسسه آموسش تئوری انتخبةگَاّی  -11

 گَاّی دٍرُ سَم هَسسِ آهَزش تئَری اًتخبة ٍ ٍاقعیت درهبًی ایراى)ٍیلیبم گالسر(-12

 رم هَسسِ آهَزش تئَری اًتخبة ٍ ٍاقعیت درهبًی ایراى)ٍیلیبم گالسر(گَاّی دٍرُ چْب-13



 از هَسسِ آهَزش عبلی آزاد هذت (ACTدرمبن مبتنی بز پذیزش و تعهذ )گَاّی  -14

 ضبّذ داًطگبُ از جنسی آموسش کبرگبُ گَاّی -15

 از کلیٌیک دکتر رٍاًپسضک دکتر ابراّین ٍاحذ الالت جنسیتاخگَاّی  -16

 تْراى تحقیقبت ٍ علَم ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگبُ از تطخیصی مصبحبه گَاّی -17

 تْراى ٍتحقیقبت علَم ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگبُ از نویسی پزوپوسال گَاّی -18

 عرفبى بیوبرستبى پرٍری فرزًذ الگَّبی کبرگبُ در ضرکت گَاّی -19

 آلسایور سویٌبر در ضرکت گَاّی -21

  جٌسی سالهت ٍ خبًَادُ سویٌبر در ضرکت گَاّی -21

 ایراى رٍاًطٌبسی اًجوي(   دلبستگی الگَی)  خَد دلبستگی  سویٌبر در ضرکت -22

 ضرکت در دٍهیي ّوبیص اٍتیسن بٌیبد اهَر بیوبری ّبی خبظگَاّی   -23

 ضرکت در ضطویي کٌگرُ اًجوي رٍاًطٌبسی ایراىگَاّی   -24

 رٍاى درهبًی/ اجالس آسیبیی در داًطگبُ تْراىگَاّی ضرکت در دّویي کٌگرُ بیي الوللی  -25

 

 

 

 



 

 :انگلیسی زبان با آشنایی( و

 سفیر انگلیسی زبان موسسه upper intermediate مدرک دارای( 1 

 مدرس تربیت دانشگاه تافل آزمون( 111 از)  71 نمره حائز( 2

   IAU EPT انگلیسی زبان آزمون در 661 نمره کسب  و قبولی( 3

                                                                                                                    

  

E-mail: j_amrollahi @yahoo.com 


