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 پژوهشی  ووابق علمی س
 
 
 
 

 های فردیويژگی

 نیکزاد نام 

 

  قنبری نام خانوادگی

  

 کرمانشاه محل تولد

  

 ٢ شماره شناسنامه

  

 ٥٢٣-٩٧٩٧٩٧-٢ کد ملی

  

 

 :آدرس الکترونیکی و تلفن همراه

آدرس الکترونیکی 

 و تلفن همراه 

Nikzad.ghanbari@Gmail.com 

nikzad_p@yahoo.com 

 98700398090                                                                         تلفن همراه:                                       

 

 :سوابق تحصیالت دانشگاهی

سوابق تحصیالت 

 دانشگاهی

 دانشگاه گرايش رشته  مقطع  

 دانشگاه تهران بالینی  روانشنلسی  کارشناسی

 دانشگاه تربیت مدرس عمومی روانشناسی  کارشناسی ارشد

 دانشگاه شهید بهشتی بالینی  روانشنلسی  دانشجوی دکترا 

 

 :نامههای پايانويژگی

 پايان نامه  

 استاد مشاور استاد راهنما موضوع  مقطع

کارشناسی 

 ارشد

 رابطه بین هوش هیجانی و سبک های دلبستگی

 با احساس غربت
 دکتر سید کاظم طباطبایی دکتر پرویز آزاد فالح

    

 

 
 

:مقاالت چاپ شده در مجالت علمی  

 تاریخ چاپ نام مجله  عنوان  

تازه های علوم  رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با احساس غربت 

 شناختی
 سال هشتم،

 08بهار  ، ٩8شماره 

 37-٩3ص 
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 بررسی نقش مشکالت سازگاری با مسائل روزمره  

 با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری در رابطه بین هوش هیجانی و سالمت عمومی،

 

 

مجله روانشناسی و 

علوم تربیتی دانشگاه 

 تهران

 

 ،30سال 

 00، زمستان 0شماره

 7٦3 -7٤0ص 

 

 دانشجویان بررسی رابطه هوش هیجانی با احساس غربت و سالمت عمومی 

 

 فصلنامه روانشناسی

 دانشگاه تبریز

 

 سال سوم،

 7300، بهار  8شماره 

 7۱7 -73۱ص 

 

 

  

 عمومی سالمت و خشم مدیریت ی نحوه با دلبستگی های سبک ی رابطه

 

دوره پنجم ، شماره   اندیشه و رفتار 

  18،زمستان  81

اضطراب بیماران مبتال به سرطان سازی در برابر استرس بر افسردگی و تاثیر آموزش ایمن 

 پروستات

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار

 پذیرش

 شناختی، روان بهزیستی ارتقای بر رفتاری -شناختی شیوه به استرس مذیریت اثربخشی 

 غربت احساس دارای دانشجویان اجتماعی و عاطفی

مجله روانشناسی 

 بالینی

 8 شماره پنجم، سال

 89بهار ،) 81 پیاپی(

تاثیر مدیریت شناختی رفتاری استرس بر بهزیستی روانی اجتماعی و هیجانی زنان خود  

 سرپرست

فصلنامه زن حقوق و 

نامه خانواده )ویژه

 سرپرست خانوار(

، سال اول 88زمستان 

 شماره دوم

تحقیقات علوم  تاثیر مدیریت شناختی رفتاری استرس بر افسردگی و اضطراب زنان سرپرست خانوار 

 رفتاری

 (9)88، دوره 8989

بررسی رابطة سبک رهبری و سالمت عمومی مدیران و اثر آن بر رضایت شغلی کارکنان  

 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پیاورد سالمت: 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

8981 :5)4 :(99-41 

دانشگاه علوم مجله  آموزش مهارتهای زندگی بر میزان اضطراب و پرخاشگری دانشجویان 

 پزشکی رفسنجان

، مهر 89دوره 

8989،545-551  

تاثیر آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس بر استرس انتظارات تحصیلی دانش آموزان  

 دبیرستان

 پذیرش  مجله مشاوره مدرسه

 روان های پژوهش تاثیر آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس بر کیفیت زندگی زنان دارای سرطان پستان 

 و بالینی شناسی

 مشاوره

 زمستان و پاییز

 - ششم سال ،8985

-علمی 9 شماره

 ISC (85/پژوهشی

 تا 89 از - صفحه

881) 

 و مرداد«  پژوهنده پژوهنده LDQویژگی های روانسنجی پرسشنامه وابستگی لیدز  

 - 8985 شهریور

-علمی 888 شماره

 ISC (1/پژوهشی

 تا 859 از - صفحه

891) 

 چاپ اصول بهداشت روانیمیزان شیوع اختالالت رفتاری کودکان پیش از دبستان در مناطق مختلف شهر مقایسه  
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 تهران، و پیشنهاد راه حل هایی جهت کاهش آنها

 

 Prevalence of behavioral disorders among preschool 

children 
Journal of 

Fundamentals 
of Mental 

Health 

Journal of 

Fundamentals 

of Mental 

Health 5102 

Sep-Oct; 01(2): 

532-33. 
 The Relationship between Alexithymia and Types C and D 

Personalities in People with Depression Disorders 
The 

International 
Journal of 

Indian 
Psychology 

ISI. 

 98مجله روا سنجی  پرستار به نسبت بیمار اعتماد مقیاس روانسنجی ویژگی 

 58الی 

دورة چهارم، شمارة 

 8984،زمستان  85

    

 افراد اچ آی وی با به مبتال افراد در انعطافپذیری( و )نسجام خانوادگی ساختار مقایسه 

 اچ آی وی به غیرمبتال

 پزشکی علوم مجله

 علوم دانشگاه/ زانکو

 / کردستان پزشکی

8989، تابستان  

8-81  

-BAS) رفتاری ی ساز فعال/ بازداری های سیستم مقیاس روانسنجی های¬ویژگی 

BIS)الکل و مواد به وابسته افراد در وایت کارو 

 و سالمت مجله

 بهداشت

 پذیرش

 و شروع سن خانواده، در مصرف اعتیاد، شدت مبنای بر مواد مصرف اختالالت بینی پیش 

 مصرفی ماده نوع

 سالمت مجله

 شهید اجتماعی

 بهشتی

 پذیرش

 از ناشی تنیدگی و اجتماعی حمایت مبنای بر آموزان دانش در اینترنت به اعتیاد بینی پیش 

 تحصیلی انتظارات

 چاپ سالمت روان کودک

 سالمت فصلنامه اعتیاد با مرتبط خانوادگی مولفه های بر مروری: خانواده در اعتیاد 

  اعتیاد، و اجتماعی

 

 18 5 شماره ، سال

1898 ،بهار  

8 تا 18 صفحه  

 در همسایگان و مدرسه همساالن، خانوادگی، کننده¬محافظت های کنترل و الگوها نقش 

 نوجوانان در انحرافی رفتارهای بینی پیش

 سالمت مجله

 شهید. اجتماعی

 .بهشتی

، 8، شماره 9دوره 

 ؛ 8881زمستان 

 8-8ص 

 خانواده، سطح در خطر مجال و پذیری آسیب خطر مبنای بر انحرافی رفتار بینیپیش 

 تهران شهر دبیرستانی نوجوانان در همسایگی و مدرسه همساالن،

 علوم دانشگاه مجله

 اراک پزشکی

 یک، و بیست سال ،

 آبان و مهر ،5 شماره

8981 

( در افراد مبتال DUDITویژگی های روانسنجی آزمون تشخیص اختالالت مصرف مواد ) 

 به سوء مصرف مواد

مجله تخصصی 

 اپیدمیولوژی ایران

، 8989سال 

(، ص 9)89دوره

981-998 

 -والد تعارض زندگی، از رضایت مبنای بر نوجوانان رفتاری مشکالت پیشبینی 

 نوجوانی مثبت تکامل و نوجوان

سال هفتم، شماره  شناسی، روان رویش

، اسفند 99، پیاپی 89

81 

 Psychometric Properties of Launay-Slade Hallucination Scale-

Revised among Iranian College Students". 
Perceptual and 

Motor Skills 
 

 Prediction of Hallucination Proneness based on Mindfulness 
among Iranian College Students: Emphasize Mediation Role of 

Mental Distress 

Community 
Mental Health 

Journal (COMH) 

 Hosseini,.; 
Ghanbari; 
Farahani; 
Nooripou 
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 Acceptance and Alexithymia as Predictors of Mindfulness" has 
been successfully submitted online and is presently being given 

full consideration for publication in Psychological Reports 

Psychological 
Reports 

 

 Fear of Missing Out (FoMo), depression and internet addiction in 
adolescents 

  رویش

 How mindfulness and Acceptance Could Help Psychiatrists predict 
Alexithymia Among Students 

The Journal of 
Nervous and 

Mental Disease 

 

 How resiliency and hoe can predict Stress of COVID-88 88 by 

mediating role of spiritual well-being based on machine learning 

Journal of 
eligen and 

Health 

 

    

 

 ها:مقاالت ارائه شده در همايش

برگزار  سطح همايش  نام همايش   عنوان  

 کننده

 تاريخ برگزاری 

های و راهبرد شغلی معلمانزای بررسی عوامل استرس 
 مقابله

دانشگاه آزاد  ایمنطقه سالمت روانشناختی
 واحد کرمانشاه

1/11/88 

تاثیر فعالیت های ورزشی بر کاهش تمایالت پرخاشگری  
 دانش آموزان سندرم داون

 

رفتار حرکتی و 
 روانشناسی ورزش

دانشگاه آزاد  ملی
 واحد کرمانشاه

11/6/86 

اجتماعی و سالمت روان با تاکید بر خانه های رابطه اعتماد  
 سالمت و شهروندی فعال

همایش منطقه ای در 
حوزه اجنماعی و 

 فرهنگی شهر

معاونت  ایمنطقه
اجتماعی 
فرهنگی 
شهرداری 

 تهران

 

اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر  
 افسردگی و اضطراب زنان خود سرپرست

همایش ملی زنان 
 خانوار سرپرست

دانشگاه شهید  ملی
بهشتی 

پژوهشکده 
 خانواده

1/9/1991 

اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر  
 بهزیستی زنان خود سرپرست

همایش ملی زنان 
 سرپرست خانوار

دانشگاه شهید  ملی
بهشتی 

پژوهشکده 
 خانواده

1/9/1991 

تحمل تاثیر آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس بر   
 پریشانی روانی زنان دارای سرطان پستان

   ملی همایش ملی سرطان

اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر  
 احساس غربت دانشجویان

هفتمین سمینار 
سراسری بهداشت 
 روانی دانشجویان

دانشگاه  ملی
صنعتی 
 اصفهان

11-11/1/1999 

بر استرس  تاثیر آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس 
 انتظارات تحصیلی دانش آموزان دبیرستان

ششمین کنگره ملی 
 آسیب شناسی خانواده

تهران: دانشگاه  ملی
 شهید بهشتی، 

اردیبهشت  11-16
1999 

تاثیر آموزش مهارت های  هوش هیجانی بر خود کنترلی و  
 هوش هیجانی دانشجویان

همایش سالمت 
 دانشجویان

   

بر دانش آموزان آسیب پذیر  تاثیر آموزش خود کنترلی 
 رفتاری

کنفرانس ملی پژوهش 
های نوین در علوم 

 انسانی

 –تهران  ملی
سازمان صدا و 

 سیما

 1999خرداد  11

تاثیر آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس بر اضطراب  
 تحصیلی دانش آموزان دبیرستان

کنفرانس ملی 
روانشناسی علوم 

 رفتاری

 6/6/1999  ملی

 6/6/1999  ملیکنفرانس ملی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر مهارت خود تاثیر  
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روانشناسی علوم  کنترلی و هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستان پسر
 رفتاری

 Efficacy of Stress Inoculation Training 
on Depression and Anxiety in Patient 

with prostate cancer 

World 
conference on 

psychology 

international Turkey- 
Antalya 

٩۱-39 May 

٩977 

 Effectiveness of stress Inoculation 
Training on homesickness in college 

students 

World 
conference on 

psychology 

international Turkey- 
Antalya 

٩۱-39 May 

٩977 

 Relations of parenting styles and coping 
strategies with homesickness in 

students 

World 
conference on 

psychology 

international Turkey- 
Antalya 

٩۱-39 May 

٩977 

 Effectiveness of Cognitive- Behavioral 
Stress Management on homesickness 

among university students 

World 
conference on 

psychology 

international Turkey- 
Antalya 

٩۱-39 May 

٩977 

 Relationship between leadership style 
and general health in managers at 

Shiraz University of medical science, 
and its effect on job satisfaction in 

subordinate 

World 
conference on 

psychology 

international Turkey- 
Antalya 

٩۱-39 May 

٩977 

 عوامل اساس بر جنسیتی های تفاوت  تاثیر بررسی - 
 به گرایش و نگرش در همساالن و خانوادگی فردی،

 جوانان در پرخطر رفتارهای

 کنگره پنجمین
 رفتارهای سراسری
 زاهدان  پرخطر

 -زاهدان سراسری
 ایران

 16 الی 11
   1991 مهرماه

 مصرف سالمتی خطرساز رفتارهای بینی پیش 
 زیستی های مولفه اساس بر متامفتامین کنندگان

 اجتماعی روانی

 کنگره پنجمین
 رفتارهای سراسری

 پرخطر زاهدان

 -زاهدان سراسری
 ایران

 16 الی 11
   1991 مهرماه

 The prediction of smoking by 
attitude to High risk behavior and 

BAS/BIS system in Iranian 
adolescents 

Annual 
International 

Addiction 
Science 

Congress 

(ASC2115) 

international  Sept 9-11 

 The relationship between family 
control and family support with 
problem drinking in Iranian High 

school students 

Annual 
International 

Addiction 
Science 

Congress 
(ASC2115) 

international  Sept 9-11 

 Prediction of smoking base 
availability, family restriction, family 
support, peers restriction, and peer 
support among Iranian adolescents 

 

Annual 
International 

Addiction 
Science 

Congress 
(ASC2115) 

international  Sept 9-11 

 حمایت اساس بر نوجوانان در رفتاری تخلف بینی پیش 
 همساالن و خانواده های کنترل و ها

دومین کنگره 
سراسری کودک و 
نوجوان دانشگاه 

 شهید بهشتی

 کنگره دومین
 روان سراسری

 و کودک شناسی
 آ نوجوان،

آبان ماه؛  16-11 
دانشگاه شهید 

بهشتی، 
 تهران،ایران

 شهر نوجوانان در الکل و سیگار سوءمصرف بینی پیش 
 پایین نفس عزت و افسردگی،استرس مبنای بر تهران
 پذیری دسترسی ای واسطه برنقش تاکید با

 و کودک سمینار
 دانشگاه نوجوان
 بهشتی شهید

 سراسری کنگره
 کودک شناسی روان
 آ نوجوان، و

 ماه؛ آبان 16-11 
 شهید دانشگاه

 بهشتی،
 تهران،ایران

 ماه؛ آبان 11-16  سراسری کنگره و کودک سمینار مخالف جنس با دوستی و رابطه به نگرش بینی پیش 
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 و ها کنترل و رفتاری مغزی های سیستم مبنای بر
 تهران شهر نوجوانان در خانواده های محدودیت

 دانشگاه نوجوان
 بهشتی شهید

 کودک شناسی روان
 آ نوجوان، و

 شهید دانشگاه
 بهشتی،

 تهران،ایران

 بر پرخطر های رفتار به گرایش و نگرش بینی پیش 
 های سبک و رفتاری مغزی های سیستم مبنای

 نوجوانان در دلبستگی

 و کودک سمینار
 دانشگاه نوجوان
 بهشتی شهید

 کنگره دومین
 روان سراسری

 و کودک شناسی
 آ نوجوان،

 ماه؛ آبان 16-11 
 شهید دانشگاه

 بهشتی،
 تهران،ایران

 حمایت اساس بر الکل و سیگار سوءمصرف بینی پیش 
 شهر نوجوانان در همساالن و خانواده های کنترل و ها

 تهران

 و کودک سمینار
 دانشگاه نوجوان
 بهشتی شهید

 کنگره دومین
 روان سراسری

 و کودک شناسی
 آ نوجوان،

 ماه؛ آبان 16-11 
 شهید دانشگاه

 بهشتی،
 تهران،ایران

      

    
 

 طرح های پژوهشی:همکاری در 

نحوه  عنوان طرح 

 همکاری

 همکار طرح های دلبستگی با نحوة مدیریت خشم و سالمت عمومی دانشجویان  بررسی رابطة سبک 

 همکار طرح بررسی و مقایسه میزان احساس فشار روانی در والدین کودکان عقب مانده ذهنی و عادی 

 همکار طرح در معتادان کمپ ها و کلینیک های استان کرمانشاه ASSIStبررسی اعتبار و روایی مقیاس  

اثر بخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر ارتقای بهزیستی روانی، عاطفی و اجتماعی زنان دارای سرطان پستان تحت شیمی  

 درمانی

 

 همکار طرح

 همکار اصلی در سربازان براساس عوامل خطرساز و محافظت کننده ، سیگار و مشروبات الکلی مصرف مواد شیوع شناسی 

رویکرد مبتنی بر پیشگیری از استرس،  افسردگی، استرس تحصیلی و ارتقای  روان: ارتقاء سالمت برای سازی رفتاریبرنامه مداخالتی فعال 

 زندگی و سازگاری با زندگی دانشجویی در دانشجویان دخترعاطفی و اجتماعی، شادکامی، کیفیت  -بهزیستی روانی

 

 همکار طرح

بینی آن بر اساس نمرات تراز کنکور سراسری: اعتبار یابی بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و پیش 

 بیرونی نمرات تراز کنکور سراسری: مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی

 

 همکار طرح

 همکار طرح بررسی مقایسه ای میزان شیوع اختالالت رفتاری و ارائه راهکارهای کاهش آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی  استان کرمانشاه 

بررسی تحلیلی ومقایسه ای فراوانی ازدواج های ششگانه خویشاوندی)پدر محور،مادر محور و مضاعف(و غیر خویشاوندی در والدین  

 کرمانشاهبا انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی در شهر کودکان استثنایی
 همکار طرح

 های-کانون نوجوانان و کودکان در بزهکارانه، رفتارهای و جرم مجدد تکرار و بروز در موثر کننده محافظت و ساز خطر عوامل شناسایی 

اقتصادی-خانوادگی -اجتماعی -شناختی¬روان عوامل بر تاکید: تربیت و اصالح  

 طرح همکار

بررسی تحلیلی و مقایسه ویژگی های زیستی، شناختی، شخصیتی، روانی و اجتماعی والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی با  

 بیش از یک فرزند عادی در مناطق شهری و روستایی کرمانشاه والدین دارای

91198 

 طرح همکار

http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=3001320
http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=3001320
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  بررسی نگرش معلمان عادی و استثنایی و تلفیقی نسبت به اثر بخشی برنامه های آموزش تلفیقی کودکان استثنایی 

  کرمانشاهآموزان دبیرستانهای استان  گیرشناسی و عوامل مؤثر بر اختالالت رفتاری دانش همه 

مطالعه تطبیقی برنامه های درمان سو مصرف مواد با دارو های اگونیست: تدوین شاخص های پایش و نظارت بر این برنامه ها   

 براساس ادبیات پژوهشی موجود و رویکرد گروه های متمرکز

 همکار طرح

تدوین شاخص های ارزیابی این برنامه ها  براساس ادبیات مطالعه تطبیقی برنامه های درمان سو مصرف مواد با دارو های اگونیست:  

 پژوهشی موجود و رویکرد گروه های متمرکز

 همکار طرح

  هاای هم خدمتینقش تعدیل کننده و واسطه  الگوی پیشگیری از مصرف مواد براساس عوامل خطرساز و محافظت کننده در سربازان: 

موثر در بروز و تکرار مجدد جرم و رفتارهای بزهکارانه، در کودکان و نوجوانان کننده شناسايی عوامل خطر ساز و محافظت 

 اقتصادی-خانوادگی -اجتماعی -شناختیتاکید بر عوامل روان: های اصالح و تربیتکانون

 همکار طرح

 
 داوری مقاالت

سوابق 

داوری 

 مقاالت

The Effectiveness of Forgiveness Skill training on Sexual satiation, 
Aggression and Marital Conflict in women 

Chronic Diseases 
Journal 

7380 

Efficacy of emotion regulation and distress tolerance techniques on 

reduction of depression , hopelessness, worry and anxiety symptoms in 

chronic infertility in women 

Chronic Diseases 
Journal 

8981 

   

   

 

 :فعالیت ها و تجارب کاری ساير 

شرکت در 

ها و  کارگاه

برگزاری 

دوره های 

 آموزشی

 مدرس برگزار کننده نام کارگاه 

رفتاری  -آموزش درمان شناختیشرکت در کارگاه 

C.B.T 
 دکتر علیرضا مرادی دانشگاه آزاد اسالمی 

 تحقیقروش  شرکت در کارگاه

 
 انجمن علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

 دکترحیدر علی هومن

 

جهت دانشجویان علوم  SPSSبرگزاری کارگاه آموزش 

 تربیتی
 نیکزاد قنبری انجمن علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

جهت دانشجویان  SPSSبرگزاری کارگاه آموزش 

 روانشناسی
 نیکزاد قنبری انجمن علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  ماه 9 مدت به مکری دکتر نظر تحت اعتیاد جامع دوره رواندرمانی  

 دکتر الدن فتی دانشگاه شهید بهشتی ارزیابی مهارت های بالینی دوره 

  دانشگاه آلبانی امریکا دوره حقوق بین المللی سالمت 

 فتی الدن دکتر بهشتی شهید دانشگاه دوره سوپرویژن 

 

 آشنایی با نرم افزارهای:
 Lisrel  
 Amos 
 PLS 
 Perism 
 MedCalc 
 Mplus 
 dLORETA 

 Brain Voiager 

  

 


