
 رزومه 

 : مشخصات فردی   -

 27/2/1361: تاریخ تولد                            علی محمدی نام خانوادگی:                                 معصومه   نام:

 alimohammadi.m1@gmail.com  نشانی الکترونیکی:                          09123321662  تلفن تماس:                        ساری محل تولد:  

 : سوابق تحصیلی   -
   19/ 13دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود با معدل    94فارغ التحصیل دکترای تخصصی روانشناسی عمومی ورودی سال  

  1388در سال    52/17دوره کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی با گرایش روانسنجی از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران با معدل    فارغ التحصیل

 16/ 93با معدل    1383سی در رشته روانشناسی با گرایش عمومی از دانشگاه پیام نور سمنان در بهمن ماه سال  فارغ التحصیل از دوره کارشنا

 55/17با معدل دیپلم    77  -78فیزیك از دبیرستان در سال      - فارغ التحصیل رشته ر یاضی

 رساله دکتری: 

بررسی اثربخشی آن بر اضطراب وجودی و رفتارهای غیرمتحرک خاص در بیماران سندرم  تدوین برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی و  با عنوان    دکتریدوره    رساله

 14/6/98و دفاع در تاریخ    ،شهناز نوحیو با مشاوره دکتر    پرویز شریفی درآمدی، به راهنمایی دکتر  متابولیك

 پایان نامه کارشناسی ارشد: 

رستان های استان سمنان،  ی ران دبیی سال سوم متوسطه توسط دبیح سؤاالت امتحانات انشایرگذار بر تصحیپایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان عوامل تأث

   14/7/88و دفاع در تاریخ    ،یحیی مهاجر و با مشاوره دکتر    نور علی فرخی، به راهنمایی دکتر  عالمه طباطباییدانشگاه    روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده  

 پایان نامه کارشناسی: 

، به راهنمایی دکتر پیام نور سمناندر دانشگاه    ،ن نامه دوره کارشناسی با عنوان بررسی مقایسه ای ساختار عشق در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سمنانپایا

 1383سالدر بهمن ماه    جواد حاتمی

 : سوابق تدریس   -
 کنون تا   88از بهمن ماه سال    در دروس تخصصی و پایه رشته های مربوط به روانشناسی و علوم تربیتی  تدریس در دانشگاه پیام نور سمنان

 97تا سال    94تدریس دروس روانشناسی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از سال  

 94تا    91یق و روانشناسی از سال  کاربردی )مرکز بهزیستی( در دروس آمار و روش تحق  -تدریس در دانشگاه علمی

 97سال    تا   88آرادان و سرخه( از سال    -دامغان  -)دانشکده های سمنان  دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ویژهتدریس مهارت های زندگی  

 94سخنرانی با موضوع ارتباط موثر در مراسم روز جهانی داوطلب سالمت در مرکز بهداشت سمنان در سال  

 92ویژه دانشجویان رشته روانشناسی در دانشگاه پیام نور سمنان در سال    "ام ام پی آی"و تفسیر آزمون  تدریس در کارگاه اجراء  

 91در سال    برای روانشناسان دانشگاه علوم پزشکی سمنان  "ام ام پی آی"تدریس در کارگاه اجراء و تفسیر آزمون  

   در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخهفرزندپروری برای پرسنل بهداشتی و عموم مردم    مهارت های زندگی و    تدریس دوره های

 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه تدریس دوره آموزشی حمایت های روانی اجتماعی در بالیا  

 خهتدریس در کارگاه مداخله مختصر برای مدیریت خودکشی برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان سر 

 تدریس در کارگاه آموزشی آسیب شناسی روانی برای روانشناسان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

 و نیز پرسنل علوم پزشکی سمنان  تدریس کارگاه با موضوع تاب آوری در جلسه امور بانوان فرمانداری شهرستان سمنان

 روانشناسان دانشگاه علوم پزشکیتدریس کارگاه با موضوع مدیریت شکست روابط عاطفی در دانشجویان برای  

 ( ویژه روانشناسان دانشگاه علوم پزشکی DSM-5)  5اختالالت روانپزشکی ورژن  تشخیصی و آماری    طبقه بندی  تدریس کارگاه با موضوع راهنمای

 ویژه کارشناسان در سازمان بهزیستی استان سمنان   2تدریس آزمون شخصیت ام ام پی آی  

 ی به صورت دوره آموزشی ویژه شاغلین آموزش و پرورش در شهرستان سرخه تدریس مهارت های فرزندپرور

 تدریس کارگاه با موضوع مهارت کنترل خشم ویژه دانش آموزان ابتدایی در مدرسه غیرانتفاعی دخترانه فجر شهرستان سرخه 

 خمینی در شهرستان سمنانتدریس کارگاه با موضوع مهارت ارتباط موثر برای زنان سرپرست خانوار در کمیته امداد امام  

 تدریس کارگاه مهارت های زندگی برای دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی 

 و..... 

 شغلی   سوابق   -
 97تا پایان سال تحصیلی    93شاغل در دانشکده پیراپزشکی سرخه با سمت روانشناس و کارشناس پژوهش از سال  

 97تا پایان سال تحصیلی    95نماینده مشاور امور بانوان در دانشکده از سال  شاغل در دانشکده پیراپزشکی سرخه به عنوان  
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 97تا پایان سال تحصیلی    95عضو هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی در دانشکده پیراپزشکی سرخه از سال  

 95تا    93مشاوره به عموم مردم در درمانگاه شهرستان سرخه از سال  

 95تا سال    93سرخه به عنوان مسئول بهداشت روان از سال  شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان  

 94تا    92مشاوره به عموم مردم در کلینیك شرکت گاز از سال  

 مشاوره به دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی سمنان و دانشگاه پیام نور 

 93تا مرداد ماه سال    87شاغل در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با سمت روانشناس از مهر  

 85- 86ساعت در سال تحصیلی    150مشاوره به والدین و کودکان در مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی هدف به مدت  

 1384مدیریت کالس های اوقات فراغت در تامین اجتماعی سمنان در تابستان سال  

 : سوابق پژوهشی   -
 مقاالت ارسال شده به مجالت و کنگره ها: 

مقاالت  یادگیری خود تنظیم و رضایتمندی روانی دانشجویان در دانشگاه حضوری و دانشگاه آموزش از راه دور به صورت پوستر و چاپ در کتاب مجموعه مقایسه 

 . اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی

وم پزشکی سمنان در پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم  رابطه سبك زندگی و سالمت روان با نگرش به اعتیاد در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی عل 

 ، به صورت چکیده. 97پزشکی استان سمنان در سال  

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و   . رابطه بین مولفه های خالقیت هیجانی با تفکر انتقادی در بین دانش آموزان متوسطه دختر شهر سمنان

 .به صورت ارایه شفاهی.1400خرداد  27.  روانشناسی

 : چاپ شده   ت مقاال 

Determination of the psychometric properties of the Patients’ Self-Efficacy Scale in blood pressure patients, Interventional Medicine 

& Applied Science, Vol. 10 (2), pp. 87–94 (2018). DOI: 10.1556/1646.10.2018.05. 
The relationship between lifestyle, mental health and attitude towards addiction: behavioralchemical and social study among the students 

in Semnan University of Medical Sciences. DOI: 10.22034/ecc.2021.290676.1187. 

Effectiveness of group logo-therapy program on existential anxiety among patients with metabolic syndrome. Journal of Medicinal and 

Chemical Sciences 3 (2020) 286-299. DOI: 10.26655/JMCHEMSCI.2020.3.8. 

Relationship Between the Early Maladaptive Schema and Social Networks Addiction Among Semnan University of Medical Sciences 

Students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. Summer 2020, Volume 26, Number2. 
 . 225-211، صفحه  94،تابستان  20، شماره  6وامل تاثیرگذار بر تصحیح سواالت امتحانات تشریحی توسط دبیران در مجله اندازه گیری تربیتی دانشگاه عالمه دوره  ع

- 98:(  2)   10؛  1399واده و بهداشت،  خان .  به سندرم متابولیك  التدوین برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی و بررسی اثربخشی آن بر اضطراب وجودی دربیماران زن مبت 

77 . 

 : شده اکسپت    ه مقال 

 بیماران زن مبتال به سندرم متابولیك در مجله مطالعات ناتوانی   اثر بخشی آموزشی معنادرمانی گروهی بر رفتارهای غیر متحرک خاص در 

 طرح های تحقیقی: 

  به   طرح  همکار  عنوان  به  90- 86  های  سال  در  سمنان  شهرستان  شده  متولد  نوزادان  تیروئید  کاری  کم  غربالگری  برنامه  اثربخشی  بررسی  تحقیقاتی  شرکت در طرح

 3/11/95  تاریخ

ی سبك زندگی و سالمت روان با نگرش به مصرف مواد در دانشجویان ورودی دانشکده پیراپزشکی سرخه در سال تحصیلی  رابطه "شرکت در طرح تحقیقاتی با عنوان  

 طرح   به عنوان مجری  "1396-1395

به عنوان    "بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در دانشگاه علوم پزشکی سمنان"شرکت در طرح تحقیقاتی با عنوان  

 مجری طرح 

 همایش ها، کنگره ها و نشست ها 

   89در سال    سمنان و ستاد مبارزه با مواد مخدرشرکت در همایش علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد از سوی دانشگاه  

 90در سال    نشست تخصصی اعتیاد و راههای پیشگیری از آن ویژه معاونین و اساتید دانشگاهها در دانشگاه سمنان

  93در سال  شرکت در اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی در دانشگاه تهران  

برگزار شده از سوی اداره ورزش و جوانان استان    90لوع مهر ویژه مشاوران و کارشناسان حوزه ازدواج و خانواده در سال  شرکت در هفتمین دوره اجالس تخصصی ط

 سمنان 

 . 97شرکت در پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سال  
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 تشویق ها و تقدیرنامه ها   -

 95بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در خصوص تالش در راستای برنامه های نظام تحول سالمت در سال  تقدیر نامه از سوی معاون  

  خانیات در سالدریافت تقدیر از ریاست مرکز سالمت محیط کار و سرپرست دفتر آموزش ارتقا سالمت کشور در وزارت بهداشت دز خصوص برنامه های هفته بدون د

94 
 94همکاری در ارتقاء و تامین بهداشت عمومی و سالمت جامعه از سوی فرماندار شهرستان سرخه در سال  تقدیرنامه بابت  

 94دریافت لوح سپاس در خصوص انجام برنامه های آموزشی جمعیت هالل احمر از سوی سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان سرخه در سال  

 94منان به عنوان استاد منتخب مرکز علمی کاربردی بهزیستی شهرستان سمنان در سال  کاربردی واحد س  -تقدیرنامه رئیس دانشگاه جامع علمی 

 94تقدیر نامه مدیر کل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در خصوص پیشبرد اهداف در حیطه سبك زندگی سالم  در سال  

 91در اجرای برنامه تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه در سال  تقدیر از سوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان  

روان در    تقدیر از سوی سرپرست مرکز بهداشت شهرستان سمنان در خصوص تالش در زمینه حفظ و ارتقاء سالمت روان در جامعه در هفته گرامیداشت بهداشت

 90سال

 89هنی از سوی انجمن روانشناسی ایران در سال  موفقیت در مسابقه علمی زنده یاد دکتر محمدتقی براشرکت و کسب  

 : و نهادهای دیگر   عضویت در انجمن های علمی   -
 5507با شماره عضویت:  عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران

 6855با شماره عضویت:    عضو انجمن روانشناسی ایران

   921011254با شماره عضویت:   عضو انجمن روانشناسی اجتماعی

 :  دوره ها و کارگاههای آموزشیاهم    -

 )در حال آموزش( 1400دکتر حسن حمیدپور در سال    روان درمانی اختالل شخصیت مرزی با تدریس  آموزشی  شرکت در دوره

 )در حال آموزش( 1400دکتر حسن حمیدپور در سال    با تدریس  ACT  آموزشی  شرکت در دوره

 )در حال آموزش( 1400دکتر حسن حمیدپور در سال    با تدریس  CBT  آموزشی  شرکت در دوره

 98تحت آموزش و نظارت دکتر شهرام محمدخانی در سال    ماه  6به مدت      CBTبا رویکرد    کارورزیشرکت در دوره  

 97ماه در سال    6  دکتر حسن حمیدپور به مدت  طرحواره درمانی با تدریس  آموزشی  شرکت در دوره

 98با تدریس دکتر حسن حمیدپور در سال    ماه  3به مدت    آسیب شناسی شخصیتشرکت در دوره آموزشی  

 98ساعت در سال    60مربیگری آموزش مهارت های زندگی با تدریس دکتر شهرام محمدخانی به مدت  شرکت در دوره  

 98ساعت در سال    12دکتر شهرام محمدخانی به مدت    شرکت در کارگاه آموزشی تفسیر و کاربست بالینی آزمون های روانشناختی با تدریس

 96در سال ساعت    8  دکتر حسن حمیدپور به مدت  روان درمانی برای روان درمانگران با تدریس  آموزشی  شرکت در دوره

 95نقد و داوری تخصصی مقاالت در دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال  و  تحقیق کیفی مقدماتی    شرکت در کارگاه آموزشی

 94ساعت در دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال    16ت در کارگاه آموزشی مهارت های زندگی )تاب آوری( به مدت  شرک

 94ساعت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال    24دوره آموزشی تربیت مربی آموزش مهارت های فرزندپروری به مدت  

 93ساعت در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج( در سال    8به مدت     DSM-5کارگاه آموزشی تغییرات صورت گرفته در  

 ساعت در دانشگاه علوم پزشکی سمنان   32به مدت    92مهارت های زندگی در محیط کار در سال    مربیدوره آموزشی تربیت  

 90در سال  شگاه علوم پزشکی سمنان  در دان  CBTشناختی رفتاری    جامع درماندوره    گذراندن

 91گذراندن دوره آزمونهای غربالگری در مرکز مشاوره و روانشناختی زندگی با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در سال  

 90  و دانشگاه شهیدبهشتی در سال  درمان و آموزش پزشکی  -بهداشتگذراندن دوره مدیریت روابط عاطفی در دوران جوانی در وزارت  

 90سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران در سال    در  MMPI-2گذراندن دوره آموزشی کاربرد و تفسیر  

 90در دانشگاه علوم بهزیستی تهران در سال  و    درمان و آموزش پزشکی   -بهداشتدر وزارت    با تدریس دکتر شهرام محمدخانی  درمان فراشناختیجامع  دوره  

 89دوره )مقدماتی( و )میانی( ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال    2پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه تربیت کادر متخصص در    گذراندن دوره

 89ساعت در سال    15به مدت    دانشگاه سمنان  درآموزشی مصاحبه تشخیصی و فارماکولوژی    گذراندن دوره

   88در سال  ساعت    24به مدت    از سوی سازمان بهزیستی استان سمنان  (TOT)  مهارت های زندگی دانشجویی ویژه مربیان  یآموزش  گذراندن دوره

 87در سال    درمان و آموزش پزشکی   -کارگاه آموزشی )نحوه ارائه خدمات مشاوره تلفنی( از سوی وزارت بهداشتشرکت در  

 و........ 

 

 مهارت های عمومی   -



 93در سال  سمنان  از شرکت مهداد رایان  ساعت    98  ( به مدتو اکسس  اکسلورد، پاورپوینت،  )فناوری اطالعات در زمینه  آموزشی    هایدوره    ذراندنگ

   SPSS  با نرم افزار  آماریتجزیه و تحلیل  دوره ی آموزشی    ذراندنگ

 پایان. 


