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 سوابق تحصیالت دانشگاهی: -3

 پایانسال  سال شروع دانشگاه محل تحصیل رشته و گرایش تحصیلی مقطع تحصیلی

 89 86 دانشگاه عالمه طباطبایی روانشناسی بالینی  کارشناسی ارشد

 دکتری
 روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی تهران
90 95 

 سوابق اجرائی: -4

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام موسسه یا شرکت عنوان پست ردیف

 1389 1388  روانشناس مرکز طبی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران   1

 94شهریور   93شهریور   روانشناس بخش کودکان بیمارستان رازی  2

 94شهریور   92شهریور   روانشناس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  3

4 
روانشناس کلینیک های سینا، اخوان و مولوی وابسته به دانشگاه علوم 

 بهزیستی و توانبخشی 
 95شهریور  90 

 1390 1389  روانشناس بهزیستی استان خراسان جنوبی  5

 1389 1388  ()در راستای کار پایان نامه -مرکز ترک اعتیاد آفتاب 6

 1394 1392  روانشناس بیمارستان رفیده  7

 1396 1392  روانشناس مرکز مشاوره خصوصی مهرگان 8

 1395 1393  روانشناس مرکز مشاوره خصوصی سیاووشان 9

 1396 1393  روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران  10

 1396 1396  شعبه بلوار کشاورز-روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی 11

 تا کنون  1396  بابلعضو هیات علمی دانشگاه عوم پزشکی  12

 ارزیاب حرفه ای شرکت ویستا 13
طرح توسعه منابع انسانی، 

استعدادیابی و جانشین 

پروری شرکت توزیع برق 

  



فارس، تهران، گیالن، 

زنجان، لرستان، فوالد 

آلیاژی ایران و پتروشیمی 

 ماهشهر

 
 سوابق آموزشی)دروس تدریس شده(: -5

 تدریس شده کههاییدرسعنوان دانشگاهنام ردیف
 تاریـخ

 دانشگاهنشانی 
 پایان شروع

    اختالل شخصیت دانشگاه علوم پزشکی بابل 1

    روان درمانی  دانشگاه علوم پزشکی بابل 2

    نوروسایکولوژی دانشگاه غیرانتفاعی خزر 3

    کلیات روانپزشکی دانشگاه غیرانتفاعی خزر 4

    معنویت درمانی توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و  5

    ارزیابی بالینی  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 6

    آسیب شناسی روانی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی 7

    تئوری های شخصیت دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی 8

    روانسنجی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی 9

    تاریخچه و مکاتب روانشناسی خراسان جنوبیدانشگاه پیام نور  10

 دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی 11
روانشناسی و آموزش کودکان 

 استثنائی
   

 دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی 12
نظریه ها و اصول مشاوره و روان 

 درمانی
   

    روانشناسی جنایی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی 13

    روانشناسی تجربی نور خراسان جنوبی دانشگاه پیام 14

 دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی 15
در  spssآمار و کاربرد 

 روانشناسی
   

    روانشناسی عمومی دانشگاع علوم پزشکی بابل 16

    روانشناسی فردی و اجتماعی دانشگاع علوم پزشکی بابل 17

    آداب پزشکی دانشگاع علوم پزشکی بابل 18

 

 سوابق پژوهشی: -1

 :ISIالف ( مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر و 

ف
ردی

 

 عنوان مقاله

 محل درج و انتشار

 نویسندگان مقاله
 نام نشریه یا کتاب

درجه 

 نشر

سال 

 انتشار
 شماره

1 

 

The effectiveness of 

emotion regulation training 

and cognitive therapy on the 

emotional and addictional 

problems of substance 

abusers.  

Iran J Psychiatry, 

5(2), B60-65.  2010  Azizi, A., Borjali, A., 

& Golzari, M.  

2 Validity and reliability of 

preschool, first and second 

 Iran J Psychiatry, 

4(1), 23-30.  2009  Azizi, A., 

Mahmoudi-gharaei, 



grade versions of berkeley 

parenting self-efficacy scale 
J., Mirzaei, A., 

Tajeri, S., & 

Eshaghbeygi, N.  

3 
Reliability and validity of 

the persian version of 

distress tolerance scale..  

Iran J Psychiatry, 

5(4), 154-8.  2010  Azizi, A 

4 

Five years old preschool 

children's motor-verbal 

skills: A follow-up into the 

first-grade   

. Iran J Psychiatry, 

4(4), 160-164.  2009  Azizi, A., & Mirzaei, 

A.  

5 
The validity and reliability 

of the Iranian version of the 

self-compassion scale   

Journal of practice in 

clinical psychology 
155-149) :3( 1 

 2013  

Azizi, A., 

Mohammadkhani, P., 

Foroughi, A., Lotfi, 

S., & Bahramkhani, 

M 

6 
Multimodal psychotherapy 

in patients with Multiple 

Sclerosis (MS).  

Iranian Journal of 

Clinical Psychology, 

2(3), 34-40. 
 2013  

Bahramkhani, M., 

Mohammadkhani, P., 

Janbozorgi, M., 

Keshavarz, Z., 

Darvishi, N., & 

Azizi, A 

 

8 

Adaptation of the syllable 

repetition task and 

determining its validity and 

reliability in 4-6 persian 

children.  

Iranian 

Rehabilitation 

journal, 13 (2), 74-79. 
 2014  

Mahroughi, E.S., 

Zarifian, T., Shirazi, 

T. S., Azizi. 

9 Role of Emotion Regulation 

 in Psychopathology 

Iranian 

Rehabilitation 

-113) :2( 16journal, 

.120 

 2018  

Azizi A, 

Mohammadkhani P, 

Pourshahbaz A, 

Doulatshhi B, 

.Moghaddam S 

10 

بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم 

هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان 

 به سیگار. 

  1389  .11-18(:1)13حکیم، 
عزیزی، ع.، میرزایی، آ. و 

 شمس، ج.

11 

ارتباط راهبردهای کنترل فکر 

باورهای های مرتبط با نگرانی با   و

 عالئم استرس جانبازان جنگ تحمیلی. 

  1392  مجله طب جانباز
عزیزی، ع.، محمدخانی، پ.، 

 و عباسی، پ.

 

 ب ( آثار علمی منتشر شده یا مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسها:

ف
ردی

 

 نام و مشخصات کامل مقاله

 محل درج و انتشار

عنوان و محل  همایش یا  نویسندگان مقاله

 کنفرانس

گستره 

همایش یا 

 کنفرانس

سال انتشار
 

1 

هیجانی و باورهای فراشناختی در مقایسه عالئم 

افراد دارای وابستگی باال، متوسط و پایین به 

 نیکوتین

دومین کنگره سراسری پژوهش 

 های روانشناسی بالینی
 عزیزی علیرضا 1388 ملی

2 
ل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان تحم رابطه

 وابستگی به نیکوتین. 

پنجمین سمینار بهداشت روانی 

 .1389دانشجویان.
 1389 ملی

عزیزی 

 میرزایی  علیرضا،

 آزاده



3 
بررسی باورهای فراشناختی و تنظیم هیجانی در 

 بین دانشجویان دارای وابستگی به نیکوتین. 

پنجمین سمینار بهداشت روانی 

 دانشجویان. 
 عزیزی علیرضا. 1389 ملی

4 

بررسی پیگیرانه مهارت های بینایی کالمی 

کودکان پیش دبستانی بعد از گذشت یک سال در 

 . 1386سال 

سومین همایش سراسری 

 روانپزشکی کودک و نوجوان.
 1389 ملی

خانی پور حمید، 

عزیزی علیرضا، 

مهدیزاده امیر، 

سعدالهی علی، 

 افتخاری زهرا.

 

 ج(کتابهای تالیف یا ترجمه شده:

رد

 یف
 کتاب عنوان

تالیف یا 

 ترجمه
 محل انتشار

 تاریـخ انتشار
 نشانی محل انتشار

 چاپ دوم  چاپ اول 

1 

رفتاردرمانی دیالکتیک در 

 زیر –( 1خودکشی نوجوانان )

  -چاپ

 

    قطره انتشارات ترجمه

2 

رفتاردرمانی دیالکتیک در 

زیر  –( 2خودکشی نوجوانان )

 چاپ

    انتشارات قطره ترجمه

3 
کمک به نوجوانان برای گذر از 

 مرحله سوگ
    (1393انتشارات قطره ) ترجمه

 

 د(پروژه ها یا طرحها پژوهشی انجام شده یا در دست اقدام:

ف
ردی

 

 پروژه یا طرح عنوان
محل انجام پروژه یا 

 طرح

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

هدف اجرای 

 پروژه یا طرح

نام همکاران در صورتیکه 

 باشد پروژه مشترک

1 

بررسی اثر حضور والدین در زمان القای 

بیهوشی بر میزان اضطراب کودکان و 

 والدین. 

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی
1388 1388  

افسانه صادقی، علیرضا 

 عزیزی.

2 

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی 

و کیفیت زندگی افراد بهبود یافته 

 سرطان. 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
1391 1391  

عزیزی علیرضا، 

محمدخانی پروانه، 

 میرزایی آزاده

3 
اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش 

 بر اختالل اضطراب اجتماعی. 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
1391 1392  

عزیزی علیرضا، 

محمدخانی پروانه و 

 لطفی سمیرا 

4 

بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه 

فارسی پرسشنامه پنج عاملی حضور 

 ذهن. 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
1393 1394  

عزیزی علیرضا، 

محمدخانی پروانه و 

 لطفی سمیرا 

5 

 باورهای  ارتباط راهبردهای کنترل فکر و

ا نگرانی با عالئم استرس ب مرتبط های

 جانبازان جنگ تحمیلی. 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 یتوانبخش
1392 1393  

عزیزی علیرضا، 

محمدخانی پروانه، 

 عباسی پریناز.



6 
بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه 

 فارسی پرسشنامه شفقت نسبت به خود. 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
1392 1393  

عزیزی علیرضا، 

محمدخانی پروانه، لطفی 

 سمیرا 

7 
روانسنجی پرسشنامه ویژگی های 

 های تنظیم هیجانیمهارت

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
1394 1395  

عزیزی علیرضا، 

 محمدخانی پروانه

8 

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی روی 

کاهش مصرف مواد افیونی و بهبود تنظیم 

 هیجانی

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
1394 1395  

عزیزی علیرضا، 

 محمدخانی پروانه

9 

مقایسه تحمل پریشانی، تنظیم 

بیماران   ادراک استرس در و هیجانی

 و افراد بهنجار MS مبتال به

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
1394 1395  

عزیزی علیرضا، 

 محمدخانی پروانه

 

 

 

 ر(عضویت در مجامع علمی:

ف
ردی

 

 نام سازمان یا انجمن نوع عضویت
 تاریـخ عضویت

 نشانی سازمان یا انجمن
 تاریخ پایان تاریخ شروع 

    سازمان نظام روانشناسی پیوسته 1

    انجمن روانشناسی ایران پیوسته 2

3      

 

 ز(دریافت جایزه یا تقدیر نامه :

ف
ردی

 

نام سازمان ارائه دهنده 

 جایزه یا تقدیر نامه 
 موضوع دریافت جایزه یا تقدیر نامه

سال دریافت 

جایزه یا تقدیر 

 نامه

 1390 عنوان سوم پایان نامه برگزیده ستاد مبارزه با مواد مخدر 1

 بخش پایان نامه ها: (7

 الف(پایان نامه های راهنمائی شده یا در دست راهنمائی :

ف
ردی

 

 محل دفاع مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه

سال 

دفاع 
 

1      

2      

3      

 

 مشاوره شده :ب(پایان نامه های 

ف
ردی

 

 محل دفاع مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه

سال دفاع 
 



1 

انطباق آزمون تکرار هجا و تعیین روایی و 

ساله فارسی  6تا  4اعتبار آن در کودکان 

 زبان 

 کارشناسی ارشد الهه محروقی
دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
1393 

2 
 6 تا 3رشد فرآیندهای واجی در کودکان 

 ساله فارسی زبان شهر رشت
 کارشناسی ارشد خانم اجودیان

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
1394 

3      

 

 بخش کارگاه های آموزشی: (7

 الف(دوره های تخصصی و برون واحدی :

فرد
ی

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع محل برگزاری دوره مدت دوره نام دوره

1 
آموزش برنامه های پیشگیری از 

 خودکشی در ایران
   کنگره خودکشی ایران یک روزه

2 
رفتاردرمانی دیالکتیک در موارد اقدام 

 به خودکشی
   کنگره خودکشی ایران یک روزه

   ایرسا یک روزه  مبانی درمان روان تحلیلی 3

4 Worry exposure  انجمن روانشناسی ایران   

   ایرسا ترمیک  روانکاوی مرکز ایرسا 5

   پارند سه روزه نوروفیدبک عمومی 6

    جلسه 13 دوره آسیب شناسی روانی تحلیلی 7

 جلسه 10 دوره تعبیر خواب تحلیلی 8
دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
  

9 
دوره روانشناسی تحلیلی با رویکرد 

 وینیکات
 جلسه 12

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
  

 

 واحدی :ب(دوره های عمومی ودرون 

ف
ردی

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع محل برگزاری دوره مدت دوره نام دوره

   دانشگاه علوم پزشکی بابل یک روزه ارتباط و روش تدریس 1

2      

3      

4      

 
 

 


