
  فتی الدن دکتر

 پرورش و آمد دنیا به فرهنگ و ادب و شعر اهالی از ايخانواده در و شیراز در 1343 سال در فتی الدن دکتر

 پایان به ممتاز شاگرد عنوان به و عالی نمرات با را خود دبیرستان و راهنمایی ابتدایی تحصیالت دوران یافت.

 وي بود. کشوري هاي مقام صاحب دوره سه در نیز بیان فن و نویسندگی مسابقات در دوران همین در و رسانید

 رشته در را خود (لیسانس) کارشناسی مدرك و شد دانشگاه وارد 1362 سال در هادانشگاه بازگشایی از پس

 عنوان به 1367 سال در وي کرد. دریافت شیراز دانشگاه از نخست رتبه اخذ با و 1366 سال در بالینی روانشناسی

 خود ارشد کارشناسی درجه و شد ایران پزشکی علوم دانشگاه وارد ارشد، کارشناسی يورود آزمون در اول نفر

 در علمی هیأت عضو عنوان به فتی دکتر آن از پس کرد. اخذ دانشگاه این از بالینی روانشناسی رشته در را

 زشکیپ علوم دانشگاه علمی هیأت عضویت به 1373 سال در و شد تدریس به مشغول اسالمی آزاد دانشگاه

 افتتاح ایران در Ph.D بالینی روانشناسی دکتراي مقطع بار نخستین براي که هنگامی 1376 سال در درآمد. ایران

 مقطع در شده پذیرفته بانوي نخستین عنوان به و رشته این ورودي آزمون نخست رتبه کسب با دیگر بار وي شد،

 همین در شد. ایران پزشکی علوم دانشگاه در دخو تحصیالت از دوره این وارد بالینی، روانشناسی دکتراي

 دابسون کیث پروفسور آموزش تحت و کانادا کلگري دانشگاه در را خود تحصیالت از ماهی چند دوران،

 از را خود اي حرفه فعالیت ایشان داند.می ساز سرنوشت خود اي حرفه زندگی در را مدت این وي گذراند.

 دکتر و مژدهی دکتر تشکري، دکتر پژوهشی و آموزشی دستیار عنوان به ازشیر دانشگاه به ورود بدو همان

 و پدر از اش ايحرفه زندگی در گذار اثر هاي شخصیت عنوان به وي دارد. ادامه تاکنون و کرد آغاز مهریار

 کترد زاده، قاسم دکتر تشکري، دکتر آقایان نیز و براهنی، دکتر و رضویه دکتر آقایان شادروانان مادرش،

  برد.می نام موتابی دکتر خانم و دابسون

 در ستادي علمی هیأت عنوان به و است تهران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیأت عضو حاضر حال در فتی دکتر

- همکاري و انتشارات مدیر سمت پزشکی، علوم آموزش توسعه و مطالعات مدیریت دانشگاه، آموزشی معاونت

 در پزشکی علوم آموزش و بالینی روانشناسی حوزه دو در زمان هم و دارد عهده بر را سازمانی برون هاي

 و بهزیستی علوم بهشتی، شهید تهران، هاي دانشگاه جمله از ها دانشگاه سایر و تهران پزشکی علوم دانشگاه

 دکترا و ارشد کارشناسی مقاطع هاي نامهپایان داوري یا هدایت و تدریس کار به آزاد و شاهد، توانبخشی،

 در روان بهداشت حوزه متخصصان و دانشجویان براي آموزشی هاي کارگاه برگزاري همچنین است. مشغول



 هزاران تاکنون فتی دکتر رود.می شمار به ایشان اي  حرفه فعالیت جدي هاي بخش دیگر از نیز ایران سرتاسر

 بهداشت ارتقاي و یريپیشگ و رفتاري شناختی درمان مختلف هايجنبه کارگاهی آموزش ساعت

  .اندکرده برگزار کشور سراسر در را بزرگساالن  روان

 چارچوب در پژوهشی گزارش و مقاله علمی، ویراستاري تدوین، تألیف، ترجمه، عنوان هاده صاحب فتی دکتر

 ایشان، آثار جمله از است. بزرگساالن در روان بهداشت ارتقاي و پیشگیري بر تأکید با رفتاري شناختی نظریه

 تقدیر شایسته کتاب عنوان به ارشاد وزارت سوي از 1387 سال در که است درمانی شناخت فنون کتاب ترجمه

 مشارکت با که کرد یاد دانشجویان به زندگی هاي مهارت آموزش مجموعه از توانمی همچنین و شد انتخاب

 شده منتشر آن نسخه 10000 رسمی طور هب کنون تا و شده تدوین موتابی دکتر خانم ویژه به ایشان همکاران

 گرفته قرار روان بهداشت آموزشی هاي برنامه در استفاده مورد نیز آن غیررسمی نسخ کثیري تعداد و است

 و همکاران کنار در ایشان حضور و تیمی کار فتی، دکتر هاي فعالیت و کارها تمامی اصلی مشخصه است.

  است. دانشجویانشان

 عنوان به اکنون هم وي پردازد. می نیز اجرایی و صنفی هايفعالیت به آکادمیک، فعالیت رب عالوه فتی دکتر

 به مشغول نیز انجمن این رفتاري شناختی تخصصی گروه مسئول و ایران روانشناسی انجمن مدیره هیأت عضو

 از باشد.یم psychologyofjournalinternational تحریریه هیأت عضو همچنین ایشان است. فعالیت

 در گیري تصمیم و گذاريسیاست مختلف هاي کمیته و شوراهاي در عضویت توانمی ایشان هاي فعالیت دیگر

  برد. نام روان بهداشت و روانشناسی حوزه

 به وصل علمی، غیرشعاري، کاربردي، روانشناسی یک به رسیدن به معطوف خودش ي گفته به فتی دکتر تالش

 سو یک از تا کندمی تالش وي دلیل همین به است. مدار فرهنگ و بومی حال عین در و جهانی روزآمد دانش

 هايدرمان المللیبین کنگره علمی کمیته عضو او مثال براي باشد. داشته حضور المللیبین هاي عرصه در

 را ایران در فتارير شناختی هايدرمان سمپوزیوم و شد برگزار بوستون در 2010 سال در که بود رفتاري شناختی

- شناخت جهانی جامعه ساختن آشنا منظور به ترکیه رفتاري شناختی هايدرمان جهانی کنگره در 2011 سال در

 دانش کندمی سعی دیگر سوي از و کرد؛ برگزار عرصه این در ایرانیان علمی هايفعالیت و جایگاه با درمانی

 مربی تربیت کشوري طرح در مثال براي دهد. گسترش یرانا مناطق ترین دوردست تا را روانشناسی کاربردي

 و درمان و بهداشت وزارت سفارش به که ایران برخوردار کمتر مناطق هاي دانشگاه در زندگی هاي مهارت

 دکتر شد، برگزار 1385 سال در موتابی دکتر ویژه به ایشان همکاران از گروهی مشارکت با و پزشکی آموزش

 هاي دانشگاه در کلیدي افراد نفر 700 کشور، برخوردار کمتر استان 14 از بیش به سفر با همکارانشان و فتی



 این از نفر 50 و کردند آشنا پزشکی گروه دانشجویان روان سالمت ارتقاي طرح با را ها استان این پزشکی علوم

 شود.می اجرا پزشکی علوم روهگ دانشجویان روي هم هنوز طرح این دادند. تعلیم بومی مربی عنوان به را افراد

 عملی و نظري کاربردي برنامه یک طراحی با موتابی، دکتر همراهش همیشه همکار اتفاق به همچنین وي

 آشناي فرهنگ رویکرد این دارند تالش مختلف هاي استان در آن اجراي و رفتاري شناختی درمان آموزش

  کنند. ترویج کشور نقاط تمامی در را درمانی

 با روانشناسی آموزش و آموزش روانشناسی بر تأکید با بزرگساالن آموزش بحث فتی دکتر فعالیت دیگر حوزه

 درمانگري مجازي آموزش براي اي برنامه تا تالشند در همکارانش و وي است. رفتاري شناختی نظریه از الهام

 تا است تالش در گذراندمی را سازي آماده نخستین مراحل که برنامه این کنند. اجرا و طراحی درمانی شناختی

 اینترنت جهانی شبکه روي اجراي قابل مجازي برنامه یک شکل به را رفتاري شناختی درمان آموزش از بخشی

 گرفته نام  CBT)of(CBTComputer Based Training of Cognitive Behavior برنامه این درآورد.

  شد. خواهد آماده آینده سال سه ظرف شودمی بینی پیش و است

 از استفاده با جهان نقاط سایر همانند نیز ایران در درمانگري روان که است رسیده آن زمان فتی، دکتر گفته به

 یکم و بیست قرن که شود داده آموزش سازوکارهایی و تسهیالت امکانات، گستره، سرعت، ها، ویژگی همان

  کند.می طلب

  ایشان. براي موفقیت و سالمتی آرزوي با


