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   موزیری  عّباسدکتر 
 مشاور خانواده و ازدواج 
 . تهران، ایران، دانشگاه عالمه طباطبائیاز  ، نوادهۀ خادکتری تخصصی مشاور

 09171852496تلفن تماس:  mooziriabbas@gmail.com ایمیل:

 

 سوابق تحصیلی: 
 . 1390تا  1386 سال ازخوارزمی  دانشگاه  ،مشاوره و راهنمایی کارشناسی:

 .زناشویی در معلمان مرد هایۀ هوش هیجانی و تعارض نامه: رابطعنوان پایان
 .  1392تا  1390 سال از بخشی.خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توان ۀ مشاور :ارشدکارشناسی

 ان. سالمنددر درمانی وجودی بر اضطراب مرگ نامه: اثربخشی گروه عنوان پایان
 . 1399تا  1393مشاورۀ خانواده، دانشگاه عالمه طباطبائی،  دکتری:

 ی خانوادۀ ایرانی. آورتابتدوین و اعتبارسنجی مدل : نامه پایانعنوان 

 ت و جوایز:افتخارا 
 .  1399آبان ب سال دانشجویی، کتا 29جشنوارۀ ، جهاد دانشگاهیدۀ کتاب سال دانشجویی،  برگزی  (1)

 شده: های گذراندهدورهها و کارگاه
 ساعت(  32مشاورۀ پیش ازدواج )

 ساعت(  16مشاورۀ پیش از ازدواج، مرکز مشاورۀ راه نو، مدرس: دکتر باقر ثنائی. ) (1)
 ساعت(  16پور. )دانشگاه تهران، مدرس: دکتر علیرضا بوستانی ۀ از ازدواج، مرکز مشاورمشاوره پیش (2)

 ساعت(  48درمانی با رویکرد گاتمن ) زوج
 ساعت(  24درمانی با رویکرد گاتمن، مرکز بهداشت روان انتخاب بهتر، دکتر علی صاحبی. )زوج (3)
 ساعت(  24پژوهی گاتمن، دکتر جان و جولی گاتمن. )سۀ ارتباط، مؤس: سطح یکدرمانی با رویکرد گاتمنزوج (4)

 ساعت(  96ها )درمان مشکالت جنسی زوج
 ساعت(  16محمد نظری. )ها، مرکز مشاورۀ البرز، مدرس: دکتر علیدرمان مشکالت جنسی زوج (5)
 ساعت( 80ها، مؤسسۀ آموزش عالی مدت، مدرس: دکتر محمدعلی بشارت. )درمان مشکالت جنسی زوج (6)

 ساعت(  132ها، و کارورزی )درمانی: مبانی، نظریهخانواده
 ساعت( 50)د نظری. محم  زیر نظر دکتر علیمرکز مشاورۀ البرز، کارورزی مشاورۀ خانواده،  (7)
 ساعت( 8) محمد نظری.، مدرس: دکتر علیمرکز مشاورۀ البرز، محور حلدرمانی راهخانواده  (8)
 ساعت( 8) خانواده و ازدواج، مرکز مشاورۀ راه نو، مدرس: دکتر باقر ثنائی.سازی در مشاورۀ مثلث و مثلث (9)
 ساعت(  50) کارورزی مشاورۀ خانواده و ازدواج، مرکز مشاورۀ راه نو، مدرس: دکتر باقر ثنائی. (10)
 ساعت(  8) پور.درمانی راهبردی، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، مدرس: دکتر علیرضا بوستانیخانواده  (11)
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 ساعت( 8) پور.درمانی در درمان اعتیاد، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، مدرس: دکتر علیرضا بوستانیخانواده  (12)

 ساعت(   88های زندگی )مهارت
 ساعت(  40) پور.های زندگی، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، مدرس: دکتر علیرضا بوستانیمهارت (13)
 ساعت( 8) راه نو، مدرس: دکتر کیانوش زهراکار. مرکز مشاورۀ ، با تأکید بر غلبه بر استرس  های زندگیمهارت (14)
 ساعت(  40) بهزیستی شهر ری، مدرس: علی مددیان پاک. ۀ های زندگی، ادارمهارت (15)

 ترجمه:  
یری  عّباساسماعیل اسدپور،  ترجمۀ    ای مدیران موفق.های مشاوره مهارت(.  1989)بورد، رابرت.  دی (1)   ، و فاطمه نادری موز

 انسان برتر.تهران: . (1391)
در    مدارس: ارتقای بهداشت روانی کودکان و نوجوانانهای گروهی در  مداخله کاربست  (.  2008)هارپاین، االین کالنتون.   (2)

یری عّباساسماعیل اسدپور، ترجمۀ  .معرض خطر و شکست  ارجمند.  تهران: .(1392)  ، و فاطمه نادریموز
 عّباسمحمد نظری،  ترجمۀ دکتر علی  محور: نظریه، کاربست، و پژوهش.حلدرمان راه(.  2006دونالد، آالسدایر ج. )مک (3)

یری  ویراست اول.  علم.(. تهران: 1395ی، و فاطمه نادری )د، جواد خداداموز
 عّباسفاطمه نادری،  ترجمۀ    تحصیلی.گری  مشورتمبانی نظری و تجربی  (.  2010ارکول، ویلیام پ.؛ مارتین، برایان ک. ) (4)

یری  تهران: ارجمند.  پور. مقدمۀ دکتر علیرضا بوستانیویراستاری و با (. 1395آبادی )، و مصطفی بلقان موز
کوپ (5) و  ک.؛  دوگالس  اسنایدر،  ه.؛  دونالد  )باوکوم،  کریستینا.  پیمان(.  2009گوردون،  از  راهنمای  رهایی  زناشویی:  شکنی 

یری عّباسترجمۀ  .درمانگران  تهران: ارجمند. با مقدمۀ دکتر باقر ثنائی. (. 1396و فاطمه نادری ) موز
ای برای شکنی زناشویی: برنامه رهایی از پیمان(. 2007گوردون، کریستینا. ) اسنایدر، دوگالس ک.؛ باوکوم، دونالد ه.؛ و کوپ (6)

یری  عّباسترجمۀ    ها.باهم یا تنها: راهنمای زوج غلبه، التیام، و گُذر:   با مقدمۀ دکتر علیرضا (.  1397و فاطمه نادری )  موز
 تهران: ارجمند.پور. بوستانی

اشتهایی عصبی در  تنی: بیهای روانخانواده(.  1978مینوچین، سالوادور؛ ُرزمن، برنیس ل.؛ بیکر، لستر؛ و لیبمن، رونالد ) (7)
یری  عّباسترجمۀ  .بافت خانواده  (. تهران: ارجمند. 1397) فاطمه نادری، و محمدرضا اسالمی، موز

لینداه شعل (8) و شوویری،  پیروز؛  )  ور، ق.  و زوجنامۀ خانواده درس (.  2003د.  بالینیدرمانیدرمانی    عّباس ترجمۀ  .  : کاربست 
یری  جلد یک. تهران: ارجمند. ویراستۀ مهرداد رضائی. (. 1397و فاطمه نادری ) موز

لینداه شعل (9) و شوویری،  پیروز؛  )  ور، ق.  و زوجنامۀ خانواده درس (.  2003د.  بالینی.درمانی    عّباس ترجمۀ    درمانی: کاربست 
یری  تهران: ارجمند. جلد دو. ویراستۀ مهرداد رضائی. (. 1398و فاطمه نادری ) موز

ُر کمپل، دیوید؛   (10) ترجمۀ    درمانی سیستمی میالن.تأملّی در نظریه و کاربست خانواده(.  1998؛ و هافینگتون، ِکِلر )زدراپر، 
یری عّباس  (. تهران: ارجمند. 1398و فاطمه نادری ) موز

  عّباسترجمۀ فاطمه نادری و    .مؤثر  درمانیزوج  فرمان  : ده  درمانیالفبای زوج(.  2015)  .و گاتمن جان م  .؛گاتمن جولی ش (11)
یری  (. تهران: ارجمند. 1398)  موز

ها:تأملی بر بیماری  ها و خانوادهتنظیم هیجان در زوج(. 2006اسنایدر، دوگالس ک.؛ سیمپسون، جفری آ.؛ هیوز، ژان ن. ) (12)
یری عّباسترجمۀ  و سالمتی از دریچۀ تنظیم هیجان.  (. تهران: ارجمند. 1400و فاطمه نادری ) موز
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ین، جیان سلوینی (13) تناقض و ضدتناقض: طرحی نو  (.  1975فرانکو؛ و پراتا، جولیانا )ـ پاالتزولی، مارا؛ بوسکولو، لوئیجی؛ چک 
یری  عّباسترجمۀ    های اسکیزوفرن.های دارای تعاملدر درمان خانواده (. با مقدمۀ دکتر علیرضا 1400و فاطمه نادری )  موز

 پور و سپیده رحمت. تهران: ارجمند.  بوستانی
ترجمۀ   برای تجربۀ عشق پایدار. وگوگفتهشت (. 2018گاتمن، جان م.؛ گاتمن، جولی ش.؛ آبرامز، داگ؛ و آبرامز، راشل ) (14)

یریفاطمه نادری و   (. تهران: ارجمند. 1400) عّباس موز
،  ترجمۀ جواد خدادادی، فاطمه نادری  کاربست، و پژوهش.محور: نظریه، حلدرمان راه(. 2011دونالد، آالسدایر ج. )مک (15)

یری عّباسو   تهران: ارجمند. ویراست دوم.  ویراستۀ فاطمه نادری. (. زیر چاپ) موز
ترجمۀ فاطمه نادری    ها.گرفتن از و انتقال تجربه درمانی برای الهامهای زندگی: روایتبازگویی روایت(.  2014دنبورو، دیوید ) (16)

یری عّباسو   )زیر چاپ(. تهران: ارجمند. موز

 ویرایش 
ترجمۀ دکتر هیوا محمودی، حیدر کریمی،    راهنمای بالینی اختالالت جنسی.(.  2009بالون، ریچارد؛ و سگراویز، رابرت ت. ) (1)

یری عّباس(. ویراستۀ 1399و سمیه سلطانی )  . تهران: ارجمند. موز
ـ  اختالالت پردازش حسی، نقص توجه تمرین و کاربرگ برای    82آگاهی: بیش از  خودتنظیمی و ذهن(.  2017د. )  یشاوارلگیبز،   (2)

یریترجمۀ سما جدیدی )زیر چاپ(. ویراستۀ   و طیف اوتیسم. فعالی،بیش  . تهران: ارجمند. عّباس موز

 پژوهش 
 های پژوهشی طرحالف: 

تحصیلی کارفرما: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. سال    .درمانی وجودی بر اضطراب مرگ بر زنان سالمنداثربخشی گروه  (1)
92-91 . 

کارفرما: دانشگاه   های دینی مبتنی بر قرآن، حدیث، و روایات اسالمی بر معنای زندگی و امیدواری سالمندان.اثربخشی آموزه  (2)
 .  91- 92 تحصیلی سالعلوم بهزیستی و توانبخشی. 

 ب: مقالۀ انگلیسی
(1) Mooziri, Abbas; Bahmani, Bahman; Nazari, AliMohammad; Biglarian, Akbar; & Hosseinpoor, 

AmirHossein. (2013). The effectiveness of Existential group therapy on elderly women anxiety 

related to Death and dying of Self, Death and dying of others. Journal of Behavioral Sciences 

in Asia, 1(5): 37-44.  

(2) GholamMohammadi, Hadi; Vahedi, Naser; & Mooziri, Abbas. (2014). Effectiveness of 

Solution-Focused Interventions on Client’s Well-being: A Mata-Analysis Study (Iran: 2005-

2012). Journal of Applied Psychology, 2(6): 27-37.  

 فارسی مقالۀ : ج
یری،   (3) درمانی گروهی بر بهبود مشکالت  (. فراتحلیل اثربخشی مشاوره و روان1391ضا. )رپور، علی؛ و بوستانیعّباسموز

 . 91- 116 (:41)11 ،های مشاوره پژوهشمراجعان. 
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یری،   (4) درمانی وجودی بر اضطراب (. اثربخشی گروه 1391محمد. )؛ بهمنی، بهمن؛ بیگلریان، اکبر؛ نظری، علیعّباسموز
 . 135- 150 (:43) 11 ،های مشاوره پژوهشمرگ در سالمندان. 

یری، محمدی، هادی؛  غالم (5) اثربخشی آموزش گروهی توکل به  (. 1394) پور، امیرحسین.؛ واحدی، ناصر؛ حسینعّباسموز
 . 167- 173 (:37) 10سالمند، خدا بر افسردگی سالمندان مرد مقیم آسایشگاه کهریزک. 

یری،  آبادی، عبداله؛  شفیع (6) آوری خانوادۀ ایرانی: تدوین مدل تاب(.  1399؛ اسمعیلی، معصومه؛ و یونسی، جلیل )عّباسموز
  .415- 424(: 4) 9 ،ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرزمجلۀ علمییک پژوهش کیفی. 

یری،   (7) یونسی، جلیل )؛ شفیع عّباسموز و  معصومه؛  اسمعیلی،  عبداله؛  تاب(. مدل1399آبادی،  بر  عوامل مؤثر  آوری یابی 
 .1401- 1409(: 95)  19شناختی، علوم روانمجلۀ خانوادۀ ایرانی. 

 های علمی ها و کنفرانسد: همایش
ناصر؛   (1) یری،  واحدی،  بهمن. )عّباسموز بهمنی،  تاب(.  1391؛  فرزندی و  والدـ  پیوند  در دانشجویان.رابطۀ  دانشگاه    آوری 

 گیالن: ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان.  
ناصر؛   (2) یری،  واحدی،  و دین(.  1391. )عّباسموز فرزندپروری  دانشرابطۀ  تهران: دومین همایش   آموزان.داری در  دانشگاه 

 شناسی، مشاوره، و دین. روان
کیانوش؛ خانزاده، مصطفی؛ خدادادی سنگده، جواد؛   (3) یری،  زهراکار،  رفتارهای پرخطر  (. شیوع1392)  .عّباسموز شناسی 

 دانشگاه خوارزمی: اولین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر.  مصرف مواد مخدر، سیگار، الکل و هم وقوعی آنها در نوجوانان.

 سوابق شغلی: 
 الف: تدریس دانشگاهی 

  . دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اسالمشهر (1)
  . دانشگاه عالمه طباطبائی (2)

 مشاوره و کار بالینیب: 
 .کنون تا 1399 پائیز، اسالمشهرآموزش و پرورش شناختی رازی، ادارۀ مرکز مشاوره و خدمات روان (3)
 تا کنون.  1394یاسین، سازمان بهزیستی کشور، تهران، مهر مرکز مشاوره و مددکاری اجتماعی آل (4)
 . 1398 پائیز تا 1397شناختی روشنگر، سازمان بهزیستی کشور، تهران، زمستان مرکز مشاوره و خدمات روان (5)
 . 1398 پائیز تا 1393 پائیزری،  آموزش و پرورش منطقۀ فشافویه، شهرشناختی رازی، ادارۀ مرکز مشاوره و خدمات روان (6)
 .  1396پائیز تا 1395 تابستانشناسی و مشاوره ج. ا. ا.، شناختی معین، سازمان نظام روانمرکز مشاوره و خدمات روان (7)

 و سخنرانی  های آموزشیج: کارگاه
 . 1399های زناشویی، ویژۀ بانوان، مرکز مشاورۀ دانشگاه بجنورد، بهمن حل تعارض  (8)
 . 1399رب استان تهران، دی انتظامی غ نیرویاونت اجتماعی معهای زناشویی، مداخله در خیانت (9)
 . 1399هشت گفتگو برای تجربۀ عشق پایدار، مرکز مشاورۀ دانشگاه بجنورد، آذر  (10)
 . 1399گیری از اعتیاد، مرکز مشاورۀ دانشگاه بجنورد، آبان های زندگی و فرزندپروری، دورۀ تربیت مربی پیشمهارت (11)
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شهریور    15و    8، مرکز مشاورۀ دانشگاه تهران،  )خیانت، طالق، شکست عشقی(  های عاطفی و زناشوییمداخله در بحران (12)
1398  . 

مرداد    4تیر و    28،  مرکز مشاورۀ دانشگاه تهران،  )خیانت، طالق، شکست عشقی(  های عاطفی و زناشوییمداخله در بحران (13)
1398  . 

 . 1397یاسین، پائیز و زمستان های اجتماعی، شهرداری تهران و مرکز مشاورۀ آلپیشگیری از آسیبآموزش خانواده و  (14)
 .1396های اجتماعی، شهرداری و ادارۀ آموزش و پرورش فشافویه، پائیز و زمستان آموزش خانواده و پیشگیری از آسیب (15)
 .1395بطۀ زناشویی، سیرجان، بهمن اسازی رحل تعارض و غنی (16)
 .1395آموزان استعداد درخشان شهر سیرجان، سیرجان، بهمن ی زندگی برای دانشهامهارت (17)
 . 1395های کامیپوتری، دبیرستان غیرانتفاعی معلم، تهران، آذر و دی  توانمندسازی والدین برای مقابله با فضای مجازی و بازی (18)
 . 1395خانوادۀ سالم، دبیرستان غیرانتفاعی معلم، تهران، آذر و دی  (19)
 . 1395 پائیزدانشگاه عالمه طباطبائی، ۀ طرح سمن، مرکز مشاوری زندگی دانشجویی هامهارت (20)
 . 1394دانشگاه عالمه طباطبائی، آذر ۀ طرح سمن، مرکز مشاورهای زندگی دانشجویی مهارت (21)
 . 1394، آبان مرکز مشاورۀ دانشگاه تهرانسنجش خانواده و ازدواج،  (22)
 . 1393 پائیز و زمستان، مرکز مشاورۀ دانشگاه تهران، مشاوره التحصیالن  کارورزی فارغ  ۀ دور (23)

 های شغلی: عالقمندی 
 درمانی سیستمی درمانی و زوجخانواده  (1)
 درمانی با رویکرد گاتمنزوج (2)
 خانواده و ازدواج ۀ سنجش و ارزیابی در مشاور (3)
 ، خیانت، و طالق ازدواج ۀ مشاور (4)
 سازی روابطهای زناشویی و غنیبهبود تعارض  (5)

 

 
 


