
 مشخصات فردی

       علی  :نام

 امیري  :خانوادگی نام 

 .آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 مدرک: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهرانآخرین محل اخذ 

 وضعیت تاهل: متاهل    0631:تولد تاریخ

             دانشگاه علوم پزشکی.معاونت دانشجویی فرهنگی اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویی :آدرس

 سوابق تحصیلی:الف: 

 دوره ردیف

 0631 مشهد. فردوسی دانشگاه : روانشناسی کارشناسی 0

 0631تهران. توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه :کودکروانشناسی  ارشد کارشناس 2

 0631. واحد علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی  :نشناسیروادکتري تخصصی پذیرش  6

 ب: سوابق شغلی: 

 عنوان شغلی سال ردیف

 قزوین استان بهزیستی سازمان پیشگیري روانشناس  33-0633 0

 تهران توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه فرهنگی مسئول کارشناس 31-0633 2

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی مشاوره و سالمت روان  اداره روانشناس تاکنون 0631 6

 روانشناس کودک بخش روانپزشکی کودکان بیمارستان قدس قزوین 39-0631 1

 مسئول هسته مشاوره دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاکنون 0633 1

 ج: سوابق تدریس: 

 عنوان ردیف

 0631تا  0633 از . قزوین استان بهزیستی کاربردي علمی جامع گاهدانش در تدریس 0

 )دروس روانشناسی کودکان استثنایی، بازي درمانی، روانشناسی کودک، گزارش نویسی و...(

 تاکنون  0632پیراپزشکی.از  دانشکده .قزوین استان پزشکی علوم دانشگاه در تدریس 2

 تا کنون 0636دندانپزشکی. از  دانشکده .زوینق استان پزشکی علوم دانشگاه در تدریس 6

 درس روانشناسی کودک( .)دوره رزیدنتی دندانپزشکی کودکان

 تا کنون 0631. از پرستاري و مامایی دانشکده .قزوین استان پزشکی علوم دانشگاه در تدریس 1

 (2مهارت هاي ارتباطی درس  کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی.)

 س 06م  6ع  9806ایران:  مشاوره و روانشناسی نظام سازمان عضو 

 ایران روانشناسی انجمن عضو 



 د: طرح تحقیقاتی

 عنوان ردیف

 ارشد کارشناسی و کارشناسی دانشجویان در اینترنت به اعتیاد یابی زمینه(. 0639) بهرامی هادي دکتر ،امیري علی 0

 بهزیستی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته در شده پذیرفته طرح .تهران توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه

 وتوانبخشی

(. مقایسه سه رویکرد درمانی )رفتار درمانی، دارو درمانی 0633)  علی امیريم جلیل القدر ،دکتر سارا ملکی، دکتر شبن 2

.طرح مصوب معاونت شهر قزوینو درمان دندانپزشکی( در کودکان دبستانی مبتال به براکسیزم)دندان قروچه( شبانه 

 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 –ارزیابی اثربخشی مداخله روانشناسی )شناختی(. 0633)ین معبوديمحمد حس، علی امیريدکتر فاطمه شکروي،  6

 . طرح مصوب معاونتسال شهر قزوین 01تا  1رفتاري( بر اضطراب دندانپزشکی حین پالپوتومی در کودکان 

 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تاثیر اجراي بسته آموزشی رفتار (. بررسی 0633، ژیال شیخ پور )علی امیريدکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی،  1

جرات مندانه بر جسارت سازگارانه و پرخاشگرانه پرستاران بخش هاي ویژه بیمارستان الغدیر ابهر. پایان نامه 

 (.0633کارشناسی ارشد پرستاري.دانشگاه علوم پزشکی قزوین.)

 

 شده چاپ کتاب: 

 فریده دکتر تالیف ”ازدواج از پیش اورهمش در ها آزمون کاربرد: ازدواج سنجش“ کتاب علمی ویراستاري

 0632  قزوین.دانشطلوع  انتشارات.پور یوسفی

 شده چاپ علمی مقاالت: 

 مجله .آموزان دانش افسردگی هاي نشانه کاهش در زندگی مهارتهاي آموزش بخشی اثر ( 0633)  علی امیري،

 21 شماره پنجم سال .ایرانی روانشناسان پژوهشی-علمی

 والدین عادي و کودکان کودکان والدین در زناشویی رضامندي با روانی فشار رابطه(. بررسی 0630)،علی امیري

 هاي تازه پژوهشی فصلنامه. (ADHD) کودکان داراي اختالل بیش فعالی همراه با نقص توجه و تمرکز

 0631 پاییز: ایران نوجوان و کودک روانپزشکی

 



 همایشها در پوستر و سخنرانی ارایه: 

 :نرانیسخ .الف

 و زنان ملی کنگره .دانشجویان در اینترنت به اعتیاد اختالل یابی زمینه(. 0639)بهرامی هادي دکتر ،امیري علی

 وزارت نیرو پژوهشگاه .سوم هزاره در اینترنت

 در استرس با مقابله راهبردهاي آموزش بخشی اثر(. 0633)تجریشی رضا محمد پور معصومه ،دکترامیري علی

 امام المللی بین دانشگاه .اعتیاد در اولیه پیشگیري کنگره .نوجوانان در خطر پر رفتارهاي هب تمایل کاهش

 قزوین )ره(خمینی

 فراشناخت، باورهاي(. 0630)امیري علی و بیانی خدیجه؛  ساریچلو محمدابراهیم ؛ حسین زاده رامش

 .دانشجویان روانی بهداشت يسراسر سمینار ششمین .دانشجویان در عمومی سالمت و فکر کنترل راهبردهاي

 گیالن دانشگاه

 :پوستر .ب

 .دانشجویان تحصیلی عملکرد و زناشویی مندي رضایت روانی، سالمت رابطۀ بررسی(. 0631)امیري علی

 تهران بهشتی شهید دانشگاه.خانواده شناسی آسیب ملی کنگره سومین

 انجمن کنگره دومین .افسردگی ئمعال کاهش در زندگی مهارتهاي آموزش بخشی اثر (. 0633)امیري علی

 تهران بهشتی شهید دانشگاه.ایران روانشناسی

 کودکان والدین در زناشویی رضامندي با روانی فشار رابطه بررسی (.0630)پور یوسفی فریده دکتر ،امیري علی

 بین کنگره پنجمین . و کودکان داراي اختالل بیش فعالی همراه با نقص توجه و تمرکز عادي کودکان والدین

 تهران روزبه روانپزشکی بیمارستان . نوجوان و کودک روانپزشکی المللی

 

 تخصصی و عمومی آموزشی کارگاههاي ارائه: 

 نگهدارنده درمانهاي در دارویی غیر مداخالت آموزشی کارگاه .(MMT) قزوین استان بهزیستی: 

  0631 خرداد و اردیبهشت

 استان بهزیستی سازمان(. ماتریکس)مدل  محرک مواد درمان در خانواده مداخالت آموزشی کارگاه 

  0630 اردیبهشت :گیالن



 استان بهزیستی سازمان(. ماتریکس)مدل  محرک مواد درمان در خانواده مداخالت آموزشی کارگاه 

  0630 ماه تیر :زنجان

 استان ديکاربر علمی دانشگاه(.گیري تصمیم و مساله حل مهارت) زندگی مهارتهاي آموزش کارگاه 

  0631 ماه اسفند :قزوین

 0630ه ما خرداد)ره(: خمینی امام المللی بین دانشگاه .دانشجویان زندگی مهارتهاي آموزش ارگاهک 

 قزوین استان کاربردي علمی دانشگاه (.منفی خلق با مقابله مهارت) زندگی مهارتهاي آموزش ارگاهک :

 0630ماه دي

 0632 ذرماه: آ قزوین استان اي حرفه فنی سازمان  .کار حیطم ویژه زندگی مهارتهاي آموزش ارگاهک 

 0632 ذرماه: آقزوین استان تاکسیرانی سازمان  .کار محیط زندگی مهارتهاي آموزش ارگاهک 

 امام المللی بین دانشگاه (مندانه جرات رفتار و موثر رتباط)ا دانشجویی زندگی مهارتهاي آموزش ارگاهک 

 0632 ماه اسفند )ره(:خمینی

 نهاد کتابخانه هاي استان قزوین: اردیبهشت و خرداد  ازدواج و زندگی مهارتهاي آموزشی هاي ارگاهک.

0636 

 دوره(. تابستان  2) قزوین استان کشاورزي بانک پرسنل. مثبت فرزندپروري مهارت آموزش رگاهکا

0636 

 0636خرداد ماه  سازمان نظام مهندسی استان قزوین. پرسنل. ارتباط موثر مهارت آموزش رگاهکا 

 0639دادگستري استان قزوین . دي ماه  پرسنل. مثبت فرزندپروري مهارت آموزش رگاهکا 

 دانشجویان دانشگاه علوم  آموزش هاي قبل ازدواج و دانشجویی زندگی مهارتهاي آموزشی هاي ارگاهک.

 تا کنون 0632پزشکی قزوین: از 

 ساعت(.سازمان فنی و حرفه اي  61دت کارگاه آموزشی مهارت هاي شغلی و محیط کار )به م

 39استان.اسفند 

  33کارگاه آموزشی اختالالت روانپزشکی کودک.سازمان بهزیستی قزوین.فروردین  



  کارگاه آموزشی طرحواره هاي ناسازگار اولیه.کارشناسان مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی

 0633قزوین.

 محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت. دانشگاه علوم  کارگاه مهارت ارتباط با افراد دشوار.ویژه اعضاي

 33پزشکی قزوین.آبان ماه 

  دوره آموزشی مهارتهاي زندگی محیط کار )مهارت ارتباط موثر، کنترل خشم، مدیریت استرس( به

 0633ه ما سازمان ثبت اسناد و امالک استان قزوین. آذر و دي ساعت. 02مدت 

  فرزندپروري، ارتباط در خانواده، حل تعارض زوجین( به مدت دوره آموزشی زندگی خانواده )مهارت

 0633ه ما )ره(: دي و بهمنخمینی امام المللی بین دانشگاهپرسنل محترم  ساعت. 03

 33. ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین.اسفند ماه سال( 1تا  6)کارگاه مهارت فرزندپروري 

 پرسنل  ساعت. 02روري؛ ارتباط در خانواده( به مدت دوره آموزشی زندگی خانواده )مهارت فرزندپ

 0631 پیام نور استان قزوین .اردي بهشت دانشگاهمحترم 

 ( کارگاه آموزشی نشانه شناسی اختالل بیش فعالی و نقص توجه و تمرکزADHD در  )

بزرگساالن.ویژه اعضاي محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی 

 31زوین.تیرماه ق

  دوره آموزشی مهارتهاي زندگی محیط کار )مهارت ارتباط موثر، کنترل خشم، مدیریت استرس( به

 31 ماه مردادسازمان ثبت اسناد و امالک استان قزوین.  ساعت. 3مدت 

  کارگاه مهارت ارتباط موثر .ویژه کارکنان دانشکده پرستاري و مامایی. دانشگاه علوم پزشکی

 31د ماه قزوین.مردا

  اختالالت روانپزشکی کودک.ویژه مدیران و مربیان مهاد کودک سازمان بهزیستی کارگاه آموزشی

 ساعت( 21) 33قزوین.دي ماه 

  31. ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین.بهمن ماه سال( 02تا  1) کارگاه مهارت فرزندپروري 

  ویژه اعضاي محترم هیئت علمی دانشکده لیه. آشنایی با طرحواره هاي ناسازگار اوکارگاه آموزشی

 31 .بهمن ماه. دانشگاه علوم پزشکی قزوینپرستاري و مامایی



  کارگاه مهارت رفتار جرات مندانه .ویژه پرستاران بخش هاي ویژه بیمارستان الغدیر ابهر. دانشگاه علوم

 33پزشکی زنجان.شهریور ماه 

 کارگاه آموزشی نشانه شناسی اختالل بیش فعا( لی و نقص توجه و تمرکزADHD در  )

. دانشگاه علوم پزشکی پزشکیدانشکده  و کارکنان بزرگساالن.ویژه اعضاي محترم هیئت علمی

 33 شهریور ماهقزوین.

 :گواهی نامه تدریس 

 )داراي گواهینامه تدریس دوره هاي آموزشی قبل ازدواج و آموزش خانواده)استانی 

  آموزش مهارتهاي زندگی دانشجویی و محیط کار)استانی(داراي گواهینامه تدریس دوره هاي 

 بالینی فعالیتهاي: 

 0631 :تهران استان . رفتاري اختالالت داراي نوجوانان و کودکان نگهداري مرکز کارورزي دوره 

 0633 ماه دي الی 0633 بهمن: قزوین استان بهزیستی سازمان روانشناختی خدمات و مشاوره مرکز 

 0633ماه   دي الی مهر :تاکستان واحد اسالمی آزاد هدانشگا مرکز مشاوره 

 .39الی  0636روانشناس بخش روانپزشکی کودکان بیمارستان تخصصی کودکان قدس استان قزوین 

 .تا کنون 0630روانشناس اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 بهزیستی سازمان از رسمی مجوز داراي) برتر اندیشه روانشناختی خدمات و مشاوره کلینیک مدیر 

 0633الی  0630 (قزوین استان

  تاکنون 0633از  قزوین پزشکی علوم دانشگاهمسئول دفتر مشاوره دانشکده پرستاري و مامایی 

 جوایز و افتخارات برخی: 

 ملی انسازمتقدیر شده از سوي  . جوانان حوزه در مقاالت ملی جشنواره در برگزیده مقاله 

  0631جوانان:

 استان جوانان و ورزش (.سازمان ازدواج هفته ) آسمانی پیوند جشنواره در برگزیده ازدواج قبل مشاور 

 0632قزوین: 


