سابقه علمي پژوهشي

مريم صف آرا ،استاديار دانشگاه الزهرا (س) ،پژوهشکده زنان.

5511/4/8

آدرس الکترونيكsafara_maryam@yahoo.com :

آدرس وبالگ:

www.safara110.blogfa.com

تحصيالت آكادميك:

 -1دكتری تخصصی روانشناسی بالينی ،دانشگاه دهلی ،هند1831 ،
 -2كارشناسی ارشد روانشناسی بالينی ،دانشگاه آزاد اسالمی رودهن.1832 ،
كسب رتبه دوم كشوری
 -8كارشناسی روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی كرج.1831 ،

تحصيالت حوزوی:

طلبه سطح  2حوزه علميه (جامعه الزهرا -قم)

دانشجوی دوره معارف اسالمی (جامعه الزهرا -قم)

رساله های تحصيلي:

 .1بررسی رابطه رشد اخالقی فرزندان با سبك مديريتی والدين ،رساله كارشناسی  ،استاد راهنما :دكتر حسن احدی.1831 ،
 .2هنجاريابی آزمون شادی در بين دانشجويان دانشگاه های شهر تهران ،رساله كارشناسی ارشد ،استاد راهنما :دكتر محمود دژكام.1832 ،
 .8بررسی تاثير شناخت درمانی و روان درمانی معنوی بر كاهش اضطراب و افسردگی در دانشجويان ايرانی مقيم ايران و هند .رساله دكترری تخصصری ،اسرتاد را
هنما :پروفسور بهاتيا.1831 ،

سوابق شغلي:

عضو هيئت علمی دانشگاه الزهرا (س)
مدير مسئول مركز مشاوره دانشگاه الزهرا(س) ،پژوهشکده زنان.
درمانگر بالينی در مراكز مشاوره و كلينيك ها.

پيشينه حرفه ای:

 -1از سال  1831لغايت  ، 1838مشاور تحصيلی و تربيتی در دبيرستان سيد الشهدا.
 -2از سال  1831لغايت  ، 1831روانشناس بالينی در مركز مشاوره معين.
 -8از سال  1832لغايت  ، 1838استاد راهنما پايان نامه طالب در حوزه علميه فاطميه كرج.
 -4از سال  1834لغايت  ، 1831روانشناس بالينی در مركز مشاوره بهزيستی كرج.

 -1از سال  1834لغايت  ، 1831روانشناس بالينی در مركز مشاوره دفتر امور زنان سپاه .
 -1از سال  1834لغايت  ، 1831روانشناس بالينی در مركز مشاوره بنياد شهيد تهران.
 -3جلسات سخنرانی پيرامون تربيت فرزند در نيروی هوائی سپاه ،نيروی زمينی و بسيج.
 -3تدريس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج ،دانشکده روانشناسی ،گروه روانشناسی بالينی .از مهر ماه  1811نا .1812
 -1انجام كار درمانی و مشاوره در مراكز مشاوره رهنمون  ،معين و كلينيك مددكاری وصال .از مهر ماه  1811نا .1812
-11

انجام كار درمانی و مشاوره در كلينيك مددكاری وصال .از مهر ماه  1811نا كنون.

-11

انجام كار درمانی و مشاوره در حوزه علميه بقی ،از آبان ماه  1811تا كنون.

-12

برگزاری كارگاه فرزند پروری در موسسه قرآنی خرداد ماه . 1812

-18

تدريس در دانشگاه الزهرا(س)  ،خوارزمی و ...از شهريور  1812تا كنون.

-14

راهنمائی پايان نامه طالب جامعه الزهرا(س) قم از فروردين  1812تا كنون.

-11

راهمنايی پايان نامه دانشجويان رشته روانشناسی در مقطع ارشد و دكتری .از  1812تاكنون.

-11

سخنرانی شخصيت سالم از منظر قرآن ،دانشگاه الزهرا  ،سال .1812

-13

برگزاری كارگاه فرزندپروری ،دانشگاه الزهرا ،سال .1818

-13

داوری مقاالت علمی – پژوهشی همايش ها و مجالت داخلی و خارجی.از سال  1811تا كنون.

-11

برگزاری دوره كارورزی جهت تربيت مشاور و درمانگر از سال  1818تا كنون.

-21

برگزاری كارگاه مدل مفهومی سالمت معنوی ف دانشگاه الزهرا(س) ،سال .1814

پيشينه هنری و مهارت ها:
 -1اتمام دوره ممتاز در دو خط نستعليق و شکسته
 كتابت اثر هنری نهج البالغه به خط نستعليق بر روی پوست آهو
 كتابت اثر هنری مناجات خمس عشر به خط نستعليق بر روی پوست آهو
 -2فعاليت در حوزه شعر و ادبيات.
 -8تسلط به زبان انگليسی.

عضويت های علمي:
 -1عضو سازمان نظام روانشناسی.
 -2عضو انجمن روانشناسی ايران.
 -8عضو انجمن روانشناسی بالينی ايران.
 -4عضو كميته علمی همايش سبك زندگی در دهمه عدالت و پيشرفت.
 -1عضو كميته علمی همايش آسيبهای خانواده دانشگاه الزهرا (س).
 -1عضو كميته علمی كنگره ملی مشاوره ،خانواده و توانمندسازی اقشار آسيب پذير.
 -3عضو هيئت تحريريه سه مجله علمی پژوهشی در كانادا.

عالئق آكادميك:

روانشناسی اسالمی ،روانشناسی دين ،روان درمانی معنوی ،شناخت درمانی.

مدارك آموزشي:
 -1گواهی حضور در كارگاه آموزشی  spssبه مدت  84ساعت.
 -2گواهی حضور در كارگاه آموزشی " رعايت اصول و ضوابط اخالق حرفه ای در درمان های روانشناختی" ،سازمان دفاع از قربانيان خشونت.
 -8گواهی حضور در كارگاه آموزشی " آموزش پيش از ازدواج" ،به مدت  24ساعت ،سازمان دفاع از قربانيان خشونت.
 -4گواهی حضور در كارگاه آموزشی" خانواده درمانی" ،سازمان دفاع از قربانيان خشونت.
 -1گواهی حضور در دومين كنفرانس روان درمانی شرق.
 -1گواهی حضور در كارگاه آموزشی " آموزش پيش از ازدواج" ،در دومين كنفرانس روان درمانی شرق.
 -3گواهی حضور در كارگاه آموزشی "مديريت استرس به وسيله يوگا"  ،در دومين كنفرانس روان درمانی شرق.
 -3گواهی حضور در كارگاه آموزشی" درمان شناختی -رفتاری در افسردگی و جلوگيری از اختالالت روانی".
 -1گواهی حضور در كارگاه آموزشی" خانواده درمانی مقدماتی" به مدت  1ساعت ،در انجمن روانشناسی بالينی ايران.
 -11گواهی حضور در كارگاه آموزشی " "ICDLبه مدت  24ساعت ،انجمن اسالمی دانشجويان ايرانی  ،دهلی نو.

-11

گواهی حضور در كارگاه آموزشی "فهرست نويسی و تصحيح نسخ خطی" به مدت  81ساعت  ،مركز تحقيقات زبان فارسی خانه فرهنگ جمهوری

اسالمی ايران ،هند ،دهلی نو.
-12

گواهی حضور در كارگاه شيوه نوشتار و چاپ مقاالت در مجالت ،ISIپژوهشگاه علوم ،تحقيقات و فناوری ،تهران.1811 ،

-18

گواهی حضور در سمپوزيوم روابط فرازناشويی ،به مدت  4ساعت ،انجمن روان شناسی ايران .آذر ماه .1811

-14

گواهی حضور در كارگاه درمانگری شناختی با رويکرد مذهبی ،به مدت  11ساعت ،سازمان نظام روانشناسی ،ايران،تهران.1811 ،

-11

گواهی حضور در كارگاه معنا درمانی ،به مدت  3ساعت ،انجمن روان شناسی ايران .دی ماه .1811

-11

گواهی حضور در كارگاه طرحواره درمانی معنوی ،به مدت  11ساعت ،سازمان نظام روانشناسی ،ايران،تهران.1811 ،

-13

گواهی شركت در كارگاه مديريت پژوهش ،دانشگاه الزهرا (س) ،سال .1812

-13

گواهی شركت در كارگاه مقاله نويسی به زبان انگليسی ،باشگاه پژوهشگران جوان ،سال .1812

-11

گواهی شركت در كارگاه مداخله در بحران ،دانشگاه علوم پزشکی .سال .1812

-21

گواهی شركت در كارگاه اخالق حرفه ای ،دانشگاه الزهرا (س) ،سال .1812

-21

گواهی شركت در كارگاه انقالب اسالمی ،دانشگاه الزهرا (س) ،سال .1812

مقاالت ارائه شده در كنفرانس های خارجي و داخلي:
" -1بررسی رابطه اعتقادات مذهبی  ،دعا و اعمال عبادی با اضطراب و افسردگی" كنفرانس جهانی روانشناس و معنويت" ،دهلی.2113 ،
" بوديسم و مفاهيم جديد روانشناختی" سمينار بين المللی ادبيات و زبان پالی ،هند ،دهلی.2111 ،
" -2بررسی رابطه اعتقادات مذهبی  ،دعا و اعمال عبادی با اضطراب و افسردگی" ،هفتمين

سمينار علمی دانشجويان ايرانی سراسر هند  ،ميسور.2113 ،

 -8دعا درمانی” هشتمين سمينار علمی دانشجويان ايرانی در هند  ،دهلی نو.2113 ،
" -4دعا درمانی " يازدهمين كنگره علوم اجتماعی  ،دانشگاه جامعه ملی اسالمی  ،دهلی نو ،دسامبر .2113 ،
 " -1روان درمانی معنوی "چهارمين كنفرانس بين المللی سکسولوژی  ،دانشگاه مدرس  ،چنای .هند .2111 ،
" -1عشق و سالمت روان " سمينار ملی سالمت روان  ،دانشگاه گروكل كانگری ،هاريدوار .2111 ،
 " -3نقش همدلی در همزيستی مسالمت آميز دينی" اولين سمينار بين المللی همزيستی مسالمت آميز بين اسالم و اديان هند ،دهلی نو .2111
 -3نقش اخالق حرفه ای در درمان با تاكيد بر آموزه های اسالمی" ،دومين سمينار همزيستی مسالمت آميزبا تاكيد بر مبانی اخالق در اسالم و اديان هندی،
هند ،دهلی نو .2111 ،
 -1مقايسه درمان معنوی و شناخت درمانی بر كاهش افسردگی در بين دانشجويان ايرانی مقيم ايران و هند  ،كنفرانس بين المللی طب اسالمی ،دهلی
نو.2112،

 " -11هنجاريابی آزمون شادی در بين دانشجويان دانشگاه های شهر تهران" هفتمين كنگره پژوهشهای های روانپزشکی و روانشناسی در ايران ،تهران ،
.2111
-11

"تاثير آموزش باز بر خالقيت"  ،كنفرانس بين المللی روانشناسی و جامعه ،تايلند.1818 ،

-12

" رابطه معنويت و كيفيت رفتار در سيستم مديريتی"  ،كنفرانس بين المللی روانشناسی ،ژاپن.1818 ،

-18

"معنا درمانی با تاكيد بر آموزه های قرآنی" ،همايش سالمت در پرتو قرآن  ،تهران.1818 ،

-14

" بررسی نقش عدالت در ايجاد احساس آرامش" ،همايش سبك زندگی اسالمی در دهه پيشرفت و عدالت ،قم.1818 ،

-11
برتر.

" جايگاه رسانه در تقويت كاركردهای خانواده اسالمی" همايش سبك زندگی اسالمی در دهه پيشرفت و عدالت ،قم .1818 ،برگزيده به عنوان مقاله

"بايدها و نبايدهای مسلمانی در مواجهه با تکنولوژی جديد با تأكيد بر گوضی های همراه تصويری" ،همايش ملی فرهنگ و تکنولوژی ،تهران،
-11
دانشگاه شريف.1818 ،
 " -13بررسی رابطه رفتارهای معنوی و آسيب های فردی و اجتماعی در اقشار آسيب پذير" ،اولين كنگره ملی مشاوره ،خانواده و توانمندسازی اقشار آسيب
پذير جامعه ،تهران.1814 ،

" امر به معروف و نهی از منکر ،بنيانی برای نظم فردی و اجتماعی :معنويت من ،معنويت ديگری" ،نهمين كنگره بين المللی روان درمانی /نشست
-13
آسيائی؛ .1811 ،WCP
-11

" جامعه شناسی توحيدی ،حلقه گمشده علوم اجتماعی مدرن" ،كنگره بين المللی فرهنگ و انديشه دينی.1818 ،

-21

"بررسی رابطه اعتقادات مذهبی  ،دعا و اعمال عبادی با اضطراب و افسردگی" كنفرانس جهانی روانشناس و معنويت" ،دهلی.2113 ،

-21

" بوديسم و مفاهيم جديد روانشناختی" سمينار بين المللی ادبيات و زبان پالی ،هند ،دهلی. 2111 ،

-22

"بررسی رابطه اعتقادات مذهبی  ،دعا و اعمال عبادی با اضطراب و افسردگی" ،هفتمين سمينار علمی دانشجويان ايرانی سراسر هند ،ميسور.2113 ،

-28

دعا درمانی” هشتمين سمينار علمی دانشجويان ايرانی در هند  ،دهلی نو.2113 ،

-24

"دعا درمانی " يازدهمين كنگره علوم اجتماعی  ،دانشگاه جامعه ملی اسالمی  ،دهلی نو  ،دسامبر .2113 ،

-21

" روان درمانی معنوی "چهارمين كنفرانس بين المللی سکسولوژی  ،دانشگاه مدرس  ،چنای .هند .2111 ،

"-21عشق و سالمت روان " سمينار ملی سالمت روان  ،دانشگاه گروكل كانگری ،هاريدوار .2111 ،
-23

" نقش همدلی در همزيستی مسالمت آميز دينی" اولين سمينار بين المللی همزيستی مسالمت آميز بين اسالم و اديان هند ،دهلی نو .2111

-23

نقش اخالق حرفه ای در درمان با تاكيد بر آموزه های اسالمی" ،دومين سمينار همزيستی مسالمت آميزبا تاكيد بر مبانی اخالق در اسالم و اديان

هندی ،هند ،دهلی نو .2111 ،

-21

مقايسه درمان معنوی و شناخت درمانی بر كاهش افسردگی در بين دانشجويان ايرانی مقيم ايران و هند  ،كنفرانس بين المللی طب اسالمی ،دهلی

نو.2112،
 " -81هنجاريابی آزمون شادی در بين دانشجويان دانشگاه های شهر تهران" هفتمين كنگره پژوهشهای های روانپزشکی و روانشناسی در ايران ،تهران ،
.2111

مقاالت چاپ شده:

" -1قرآن و رهبری سياسی زنان با تاكيد بر سوره نمل" ،مجله علوم رفتاری ،ISC ،سال .1818
 " -2سبك رهبری اسالمی با تاكيد بر سوره طاها" ،مجله علوم رفتاری ،ISC ،سال .1818
" -8بررسی ميزان قرائت قرآن و سالمت روان در زنان" ،مجله علوم رفتاری ، ISC ،سال .1814
" -4هوش معنوی" ،مجله روانپزشکی دهلی ،اكتبر .2118
" -1بررسی مروری تاثير موسيقی معنوی بر سالمت روان در اديان مختلف" ،مجله روانپزشکی دهلی ،سال .1818

 " -1بررسی رابطه بروز خشم (برون ريزی) و كظم غيظ با سالمت روان زنان درون گرا و برون گرا" ،مجله روانپزشکی دهلی ،سال .1818
" -3بررسی رابطه سطح اخالق در دوره نوجوانی با نوع مديريت والدين" ،مجله مطالعات روانشناسی ،آمريکا.1811 ،
 " -3تباين مفاهيم فناوری ونگرش فرهنگی در راستای تحقق فرصت هوشمندسازی در مدارس ايران" ،مجله علوم انسانی و اجتماعی ،هند.1814 ،
" -1بررسی تطبيقی خشم وكظم غيظ بر سالمت روان با تاكيد بر منابع اسالمی و علمی" ،مجله مشکوه.1814 ،
-11

" بررسی تجربی تاثيربخشی اجبارهای اجتماعی بر اخالق در دانشگاه ها"  ،مجله علوم پيوسته ،هند.ISI. .

-11

" بررسی تجربی ارتقا تحصيلی بر ضرورت نوآوری" ،پذيرش شده است.SCOPUS .

-12

" نقش شيوه زندگی اسالمی در كاهش استرس در قرن مدرن" ،مجله روانپزشکی دهلی.1814 ،

-18

" بررسی دعا درمانی از منظر روانشناسی" ،پذيرش.

-14

بررسی اضطراب مرگ از ديدگاه های مختلف ، ،مجله علوم انسانی و اجتماعی ،هند.1814 ،

-11

رابطه بين معرفت شناسی با افکار مرگ در دانش آموزان نيريز دانشگاه پيام نور ، ،مجله روانپزشکی دهلی.1814 ،

-11

اثر تعديل كننده اشغال بر رابطه بين كظم غيظ و سالمت روان در زنان برونگرا و درونگرا ،مجله روانشناسی پزشکی ،آمريکا؛ PUBMED

-13

اثر شناخت درمانی بر افسردگی دانشجويان ،مجله علوم اجتماعی؛ پاكستان.SCOPUS .1814 ،

-13

"بررسی رابطه اعتقادات مذهبی  ،دعا و اعمال عبادی با اضطراب و افسردگی"  ،مجله روانپزشکی دانشگاه دهلی  ،دوره  ، 11شماره  ،2اكتبر .2113
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