
  
  دکتر حمید پورشریفی

 

   
در محله ستارخان شهر تبریز در یک خانواده مذهبی، به عنوان  1344حمید پورشریفی اول خردادماه سال 

 در سال .هفتمین فرزند، چشم به جهان گشود. تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را با نمرات خوبی به پایان رسانید
    به پایان رسانید.را در دبیرستان فردوسی تبریز  دیپلم تجربی 1362

در دانشگاه به در رشته شیمی پذیرفته شد.  1363تالش جدي را آغاز نمود و در سالد به دانشگاه، براي ورو
نشست، از درس گرفت، در ردیف اول میها نمره اول را میدرگیر درس شده بود، در برخی از درس خوبی

تحصیل در  با این وجود  شدنشجویی خوب ارزیابی میآمد و در مجموع داشیمی و اجتماع خوشش می
براي  1365هاي باقیمانده از دوران نوجوانی وي پاسخ دهد و بدین ترتیب، در سال نتوانست به سئوال شیمی

شد، تصمیم به تحصیل در رشته روانشناسی تر میتر و شفافهایش که به تدریج اختصاصیپاسخ به سئوال
  در زمان جنگ تحمیلی را تجربه کند. خدمت سربازي ماه 27آن، الزم شد گرفت و براي رسیدن به 

ها و تجاربی که در دوران سربازي با آن مواجه بود ضمن اینکه خودکارآمدي عمومی وي را مسئولیت
ساخت، همچنین فرصتی را فراهم تر در آینده فراهم میهاي جديداد و بستري براي قبول مسئولیتافزایش می

ها و نیازهاي متفاوتی را دارا بودند همزیستی نماید؛ هاي مختلف، که شخصیتهایی از قومیتبا انسان آورد که
تر، تجربه نماید؛ امري که آن را شدند و گاهی ناخالصتر میآنها را در شرایط بحرانی جنگ که گاهی خالص

  کند.اش بسیار مفید ارزیابی می ايگیري شخصیت حرفهدر شکل

روانشناسی  ، چند ماه بعد از ترخیصی از خدمت سربازي، از اولین انتخاب خود یعنی1368سال  پورشریفی
کرد که آن را آگاهانه انتخاب کرده بود؛ در اي تحصیل میبار در رشتهپذیرفته شد. این بالینی دانشگاه تبریز
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د و در شرایطی که صرفا داکرد؛ گروه ترجمه تشکیل میهاي آن با شور و شوق شرکت میهاي و بحثکالس
هاي علمی دانشجویی رشد و نمایی نیافته بودند، انجمن علمی هاي سیاسی فعال بودند و هنوز انجمنتشکل

دانشجویی روانشناسی دانشگاه تبریز را با کمک دیگر دانشجویان شکل داد. از خاطرات شیرین دوره 
اي که ضمن کسب معدل کند به گونهو پربار اشاره می کارشناسی، به نیمسال پنجم به عنوان ایامی بسیار زاینده

هاي فلسفه معاصر دکتر نوالی و به عنوان باالترین معدل در کل دوران تحصیل، توانسته بود در کالس 73/19
دستیاري یکی از روانپزشکان مشهور شهر در زمینه روانسنجی در   .نویسی گروه کتابداري شرکت نماید ماشین

اي و به تعبیري بالینی را فراهم نمود. هنجاریابی آزمون  واپسین ماههاي کارشناسی، اولین فرصت کار حرفه
هاي خود امه کارشناسی وي بود که در همراهی با دو نفر از همکالسینحرکتی بندرگشتالت عنوان پایان -بینایی

-پژوهشی ایشان را موجب شد که در مجله پژوهش -ي علمیاولین مقاله  انجام داد و محصول این کار پژوهشی،

رتبه اول دانشکده علوم تربیتی و  کارشناسی را به عنوان 1372هاي روانشناختی انتشار یافت. وي در تیرماه 
  به پایان رسانید. 77/18و با معدل  روانشناسی

را به عنوان اولین انتخاب خود براي ادامه تحصیل  روانشناسی عمومی دانشگاه تهران  رشته حمید پورشریفی
کارشناسی ارشد خود را در این رشته از دانشگاه تهران آغاز کرد. مقارن  1372در مهرماه   در نظر گرفت و

تر از قبل به اشتغال فکر بالی کارشناسی را نداشته و جديبودن کارشناسی ارشد با ازدواج باعث شد که فارغ
گروه مشاوره برادران در  ، مسئولیت1375تا تیرماه  1372زمانی مهر  کند؛ بر این اساس بود که در طول فاصله

دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب تهران، تدریس در همان دانشگاه و دانشگاه شهید رجایی و نیز ارایه خدمات 
برادرش مهندس حاج  دار شد. از خاطرات تلخ این دوره، عروج عارفانهروانشناختی در موسساتی چند را عهده 

ي رازهاي مهندسی گنجینه"قلمان وي را د. فقدان برادري که صاحببهروز پورشریفی، طراح پل عظیم خیبر بو
هایی بود که  هایش از مرور زندگی برادر، بسیار فراتر از آموزهاند، بسیار تلخ بود اما آموزه نامیده "دفاع مقدس

پایان نامه خود  با دفاع از 1375حمید پورشریفی به تاریخ اول مرداد   تا آن زمان از روانشناسی فراگرفته بود.
به راهنمایی  "نقش استرس در تعمیم پاسخ شرطی به محرك کالمی در افراد تک زبانه و دوزبانه"تحت عنوان 

یاد دکتر محمدنقی براهنی، از دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با  دکتر رضا زمانی و استاد مشاوري زنده
  التحصیل شد.فارغ 70/16معدل 

ر دوره کارشناسی و درخواست دانشگاه تبریز از وزارت علوم، موجب شد که پورشریفی احراز رتبه اولی د
به محض اتمام این  1375در دوره کارشناسی ارشد از طرف وزارت علوم بورسیه شده و براین اساس در سال 

ام با لذت را آغاز نمود. تدریسِ مشتاقانه و تو عضویت در هیات علمی دانشگاه تبریز دوره، به عنوان مربی،
، دو بار از طرف معاون آموزشی دانشگاه هاي اساتید دانشگاه تبریزرتبه اولی در ارزیابی موجب شد که به دلیل

هاي علمی نظیر ترجمه کتاب رفتار تقدیر شود. در کنار تدریس دروس مختلف روانشناسی و دیگر فعالیت
مان رفتاري وسواس، تجارب دیگري در این درمانی شناختی اختالالت اسکیزوفرنیک و ویراستاري کتاب در
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پویاي آذر اشاره کرد. چندان موفق انتشارات رواناندازي نه توان به راهدوره شکل گرفت که از آن جمله می
معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  در سمت 1380ماه تا دي 1379پورشریفی از آذر سال 

هاي مسئولیت، به برگزاري کارگاه آوردهاي این دورهد. وي از جمله دستایفاي نقش نمو دانشگاه تبریز
تحصیلی و به ویژه نقش هاي مختلف از جمله آغاز سالآموزشی اعضاي هیات علمی دانشکده، برگزاري جشن

- کند که در معیت دکتر حسینیاشاره می اندازي دوره دکتري تخصصی علوم اعصاب شناختی راه موثرش در

  یس وقت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی انجام گرفته بود.نسب رئ

 1380  در سال. وي نماید فضاي دانشگاه براي یک مربی که فاقد دکتري تخصصی است بسیار سنگین می
احراز رتبه دوم در  شرکت نموده و با دکتري تخصصی روانشناسی سالمت دانشگاه تهرانیدر آزمون اولین دوره

همیشه مشکالت خاص خود را داراست کمااینکه  این دوره را آغاز کرد. اگرچه اولین دوره آزمون ورودي،
شرایطی که گروه  ت دکتري بیش از پنج سال طول کشید، با این وجود و در سایههاي بعدي مدبرخالف دوره 

اي داشتند و این امر روانشناسی دانشگاه تهران ایجاد نموده بود، دانشجویان در انتخاب مدرسان نقش فعاالنه 
س، جامعه اجتماعی و توسط استادانی مشتمل بر روانشنا - روانی - باعث شد که اکثر دروس، با نگاه زیستی

شدند. حمید پورشریفی که از این پس وي را دکتر هاي پزشکی اداره می شناس و روانپزشک یا دیگر حوزه
در دروس آموزشی دکترا و کارورزي در بخش  30/17آزمون جامع، کسب معدل  نامیم بعد ازپورشریفی می

 تاثیر مصاحبه"تري خود با عنوان ي دکاز رساله 1386مهرماه  30آنکولوژي بیمارستان شریعتی، به تاریخ 
به راهنمایی دکتر رضا زمانی با نمره  "هاي سالمت در افراد مبتال به دیابت نوع دوانگیزشی بر بهبود شاخص

  التحصیل شد.دفاع نموده و از دکتري تخصصی روانشناسی سالمت فارغ  5/19

ل نکند، در طول دوره دکتري به بعدي دنبادکتر پورشریفی که عادت نداشت تحصیل را به صورت تک 
هاي علمی بارزي که در اوان شروع دکترا هاي علمی و اجرایی چندي مبادرت نمود. از فعالیت انجام فعالیت

با نظارت دکتر امیرهوشنگ مهریار بود که بیش از شش بار تجدید  کتاب روانشناسی بالینی شکل گرفت تالیف
کارشناسی ارشد مورد توجه دانشجویان مختلف قرار گرفته است.  چاپ شده است. این کتاب به عنوان منبع

فعالیت در انجمن روانشناسی ایران که قبل از دکترا شروع شده و در طول آن به اوج خود رسید و نیز مسئولیت 
اقدامات  اي وجه مشخصههایی اجرایی است که به گونه دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم از جمله فعالیت 

  پورشریفی بوده است.دکتر 

شرقی و که قبل از دوره دکتري، با راه اندازي شعبه در استان آذربایجان فعالیت در انجمن روانشناسی ایران
-وب اندازيراه  عضویت در چهارمین هیات مدیره انجمن، آغاز شده بود، همزمان با شروع دکتري و تمرکز بر

خود گرفت. دکتر پورشریفی که سایت انجمن را در آستانه  تر بهشکلی عملی سایت انجمن روانشناسی ایران
کند. نماید، براي انجمن و سایت آن به اندازه فرزندانش توجه میهمچنان مدیریت می  پانزدهمین سال تولد آن
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هاي چهارم،  عضویت در هیات مدیره توان بهبراي آگاهی از عالقمندي ایشان به انجمن روانشناسی ایران، می
همکاري در توان بههایشان در انجمن میو از جمله فعالیت  هاي هشتم و نهم هفتم انجمن و بازرس دورهششم و 

نقش فعال در  ، ایفايدبیر علمی سومین کنگره انجمن داري مسئولیتو عهده دبیري علمی دومین کنگره انجمن
و مشارکت تعیین  اندازي خبرنامه الکترونیکی انجمنراه  و همچنین هاي چهارم و پنجم انجمن برگزاري کنگره
  اي از انتشار خبرنامه اشاره کرد.آن در برهه  سردبیري شماره و در نهایت 19کننده در انتشار 

و تصدي قائم مقامی  1385الی  1383هاي ، حدفاصل سالمسئولیت دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم
فرصت مدیریت ملی در ، دو1392تا  1389ها از سال مشاوره در امور استانمعاونت سازمان نظام روانشناسی و 

کتاب  را براي دکتر پورشریفی فراهم کرده است. عناوین فصول عرصه حرفه روانشناسی
دهد: مستند هاي ایشان را در طول تصدي مسئولیت دفتر مرکزي مشاوره نشان میفعالیت  دانشجویی مشاوره

دانشجویی،  هاي آموزشی، انتشاراتی و پژوهشی مشاورهفعالیت ه دانشجویی، توسعههاي مشاورسازي فعالیت
ها و از هاي ترویجی در مناسبتمند کردن سمینارهاي بهداشت روانی دانشجویی، انجام فعالیتتداوم و آیین
اي زندگی و هآموزش مهارت اندازي وب سایت دفتر مرکزي مشاوره، توسعههاي سراسري، راه طریق مسابقه 

ها از طریق مدیریت تدوین ها، پیشگیري از خودکشی در دانشگاهاندازي آموزش پیش از ازدواج در دانشگاه راه
دهی پیشگیري از نامه مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان و طرح جامع پیشگیري از خودکشی، سازمان شیوه

ابطین تخصصی پیشگیري و مدیریت تدوین طرح جامع اندازي طرح رها از طریق راه مصرف مواد در دانشگاه
  ها.پیشگیري از مصرف مواد در دانشگاه

شناسی و مشاوره تالشی جدي براي تحقق اهداف سازمان نظام روان 1388دکتر پورشریفی از سال 
 شرقی،هاي آذربایجانآغاز نموده است. انتخاب شدن با راي مستقیم اعضاي سازمان نظام در استان کشور

، 1388در سال  عضو شوراي سازمان نظام در منطقه شمال غرب کشور غربی و اردبیل به عنوانآذربایجان
و در نهایت انتخاب شدن  1389در آذرماه سال  هاقائم مقام معاونت سازمان نظام در امور استان انتصاب به عنوان

مین دوره شوراي مرکزي سازمان نظام عضو سو شناسان و مشاوران سراسر کشور به عنوانبا راي مسقیم روان
هاي خوبی را براي خدمت به سازمان نظام و حرفه ایجاد کرده و فرصت 1390در سال  روانشناسی و مشاوره

هاي تخصصی و هاي خدمت که بودن در برخی از کمیسیوندکتر پورشریفی سعی کرده است از این فرصت
کمیسیون  تفاده خوبی به عمل آورد (عضویت منجر به استعفا درشوراهاي سازمان نیز از جمله آنها بوده است اس

عضویت در  و شناسی سالمتنائب رئیسی در کمیسیون تخصصی روان ، عضویت وشناسیتخصصی روان
). وي در طول مسئولیت خود به عنوان قائم مقامی معاونت سازمان نظام روانشناسی شوراي آموزش سازمان نظام

تشکیل شوراهاي )، این توفیق را داشته است که1392تا بهمن  1389ها (از آذرماه و مشاوره در امور استان
شوراي را مدیریت نماید. دکتر پورشریفی در طول حضور خود در سومین  در کل کشور سازمان نظام استانی

هاي مرکزي سازمان، سعی کرده است نقش یک نماینده فعال را ایفا نماید. بخشی از این فعال بودن و حساسیت 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


شناسی ایران تحت انجمن روان 1394و تابستان  1393هاي زمستان در خبرنامه  هاي وي نوشتهاي ایشان درحرفه 
هایی بیمه رواندرمانی و چالش« و »از انتظار تا واقعیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در دوره سوم:« عناوین

  متجلی شده است. »شناسیچند از حرفه روان

، انتخاب شدن 1387تا پایان شهریور  1386در فاصله زمانی مهر  به گروه روانشناسی دانشگاه تهران ماموریت
که بعد از قریب  1389در نیمه دوم سال  رئیس انجمن روانشناسی سالمت ایران نایب به عنوان عضو و در نهایت

، 1390در سال اندازي مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی راه شش ماه با استعفاي ایشان به پایان رسید،
  باشد.اجرایی وي می - از جمله موارد قابل ذکر در سوابق علمی

 11تالیف و ترجمه  توان دری را میهاي علمی دکتر پورشریف، بخشی از فعالیت1394تا نیمه تابستان سال  
ترویجی و  - مقاله علمی 8پژوهشی،  – ي علمیمقاله ISC ،68 و ISI ي مقاله 25( مقاله 101کتاب، داشتن 

 83پایان نامه در سطوح دکتري و کارشناسی ارشد، تدریس در  113، ،استاد راهنمایی و مشاوري اي)حرفه
ذکر  تقدیر نامه 21دریافت  و پژوهش ملی و دانشگاهی 19کارگاه آموزشی، سرپرستی و همکاري در اجراي 

  نمود.

  http://iranpa.orgنقل از وب سایت: 
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