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 . اطالعات شخصى  1

          مهدي طاهري  :خانوادگىنام و   نام

   ادیاراستمرتبه علمى :   روانشناسی  :گروه آموزشى 

 موسسه آموزش عالی تابران  -60شریعتی  -قاسم آباد -مشهد –خراسان رضوي  : آدرس محل كار

 taheri.2000@yahoo.comت الكترونيك:    پس

   تحصيالت. 2

 سال کشور  دانشگاه  رشته/گرايش تحصيالت 

شناسي روان کارشناسي   1387 ایران سراسری زنجان  

ارشدکارشناسي شناسي روان   1389 ایران خوارزمي تهران  

شناسي  )سالمت(روان  دکتری تخصصي  1396 ایران خوارزمي تهران  

 

انتشارات  . 3  

 عنوان مقاله نام مجله

پژوهشي تحقیقات علوم   -نشریه علمي

 91دوره دوم سال   10شماره  -رفتاری 

-، بیماران مبتال به اختاللIBSشناختي بیماران مبتال به مقایسه سالمت روان

 های ارگانیک دستگاه گوارش و افراد بهنجار

پژوهشي  -مجله علمي  15شماره 

 (. 91روانشناسي بالیني )پاییز 

، بیماران مبتال به سایر IBSهای شخصیتي بیماران مبتال به مقایسه ویژگي

 های گوارشي و افراد بهنجاراختالل

پژوهشي دانش  -فصلنامه علمي 51شماره 

شناسي کاربردی )بهار  و پژوهش در روان

92) 

 شناختي در دانشجویان زیستي روانهای هویت، شادکامي و بهرابطه بین سبک

 

پژوهشي تحقیقات علوم   -نشریه علمي

 93تابستان  –رفتاری 

 شناختي در رضایت شغلي کارکناننقش صفات شخصیت و سالمت روان

 

پژوهشي طب مکمل   -فصلنامه علمي 

 ( 92( سال 3)دوره  1شماره 

 پذیر درماني بر اضطراب بیماران مبتال به سندرم رودۀ تحریک ر لمستأثی

 



شناسي )علمي پژوهشي( سال  مجله روان 

93 

نامه  بررسي ساختار عاملي، اعتبار و روایي نسخۀ فارسي )فرم کوتاه( پرسش

 مشکالت بین فردی

-پژوهشي مطالعات روان  -فصلنامه علمي 

 92تابستان    -شناختي دانشگاه الزهرا

وری خدمات  های رهبری با بهرهرابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک

 آموزشي مدیران مدارس

پژوهشي تحقیقات علوم   -نشریه علمي

 (.92سال   2: شماره 11دوره  -رفتاری

خوابي زندانیان  رفتاری بر کاهش نشانگان بي  -اثر بخشي گروه درماني شناختي

 مرد

شناسي  پژوهشي روان-فصلنامه علمي 

 93تحولي تابستان 
 های سن ازدواج و تفاوت سني زوجینهای فرهنگي ترجیحنقش ارزش 

تحقیقات علوم  پژوهشي -فصلنامه علمي 

 94 -رفتاری

روابط چندگانه سبک های دلبستگي، ابعاد شخصیت و رضایت زناشویي با  

 پیمان شکني زناشویي 

پژوهشي خانواده و -نامه علمي فصل

 92پاییز  -پژوهش

خانواده در  -رابطه مدل پنج عاملي شخصیت و عاطفه منفي با تعارض کار

 معلمان

-پژوهشي سالمت جامعه-فصلنامه علمي 

 94تابستان 

رابطۀ امیدواری، تجارب معنوی روزانه و کبفیت زندگي در دانشجویان مجرد 

 معلم تهران   دانشگاه تربیت

شناسي  پژوهشي روان-فصلنامه علمي 

 94تابستان -دین

آموزان دبیرستاني بر اساس دلبستگي به  بیني کاهش مصرف مواد در دانشپیش

 خواهيخدا، نگرش مذهبي، حمایت اجتماعي و هیجان

فصلنامه علوم پزشکي سبزوار )علمي  

  -95در اذر و دی چاپ شده  -پژوهشي(

 5شماره 

خوابي بیني بينقش افسردگي و اضطراب در پیش  

 Predicting health dimensions from attachment styles and در فصلنامه پژوهش و سالمت شده چاپ

emotional intelligence components 

در نوبت چاپ در فصلنامه پژوهش و  

 سالمت

Comparison of personality characteristics and cognitive 

emotion regulation strategies in smokers and non-smokers 

بیماری  isiدر دست داوری در فصلنامه 

ms  و اختالالت وابسته 

Relationship between behavioral inhibition/approach 

systems, and Perceived Stress, and white Blood Cell in 

Patients whit Multiple sclerosis 

پژوهش    isiدر دست داوری در فصلنامه 

 روانپزشکي 

Efficacy of Emotional Schema Therapy on Risky 

Behaviors among adolescents 

سالمت   isiدر دست داوری در فصلنامه 

 عمومي
Identifying the Factors influencing Online gaming 

Addiction: A Qualitative Study 

در دست بررسي در فصلنامه رفتارهای پر  

 خطر 

Predictive Model of High-Risk Behaviors in Adolescents 

Based on Motivations for High-Risk Behaviors 

ت نظام  در فصلنامه تحقیقاشده چاپ 

محور: یک مطالعه کیفيشناختي سبک زندگي سالمتروان هایتبیین مؤلفه  سالمت  



  -المللي مدیریتدومین کنفرانس بین

 1393بهمن 

بررسي رابطه استرس شغلي و سرسختي روانشناختي با اثربخشي مدیران 

 گانه مدارسمقاطع سه

های  اولین کنگره علوم تربیتي و آسیب

 93خرداد  -اجتماعي

 آموزان شناختي با عملکرد تحصیلي دانشرابطه نگرش مذهبي و بهزیستي روان 

 

همایش ملي رویکردهای کاربردی دومین 

 93  بهمن-و پژوهشي در علوم انساني

شناسي و  وان بررسي و مقایسه سالمت روان بین دانشجویان رشته های ر

 کامپیوتر دانشگاه پیام نور

  

شناسي  دومین همایش ملي روان

 94تیر -کاربردی

تأثیر ورزش بر سالمت عمومي سازگاری اجتماعي و انگیزش تحصیلي  

 آموزان دانش

 

 

 . دوره هاي تخصصي 4

 عنوان نام استاد 

 رفتاری -دوره تخصصي درمان شناختي  ن( دکتر ربابه نوری )هیئت علمي دانشگاه خوارزمي تهرا

 ه تخصصي غني سازی روابط زناشویيدور دکتر علي محمد نظری )هیئت علمي دانشگاه خوارزمي تهران( 

 طبیعي در درمان اضطراب و افسردگيهای دوره آموزش درمان دکتر فریدون یاریاری )هیئت علمي دانشگاه خوارزمي تهران( 

 های مشاوره دوره آموزش مهارت هیئت علمي دانشگاه خوارزمي تهران( دکتر کیانوش زهراکار ) 

 صصي آشنایي با اصول درمان وجودیدوره تخ دکتر علي محمد نظری )هیئت علمي دانشگاه خوارزمي تهران( 
 

 دوره آموزش  پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر دکتر غالمحسین انتصار فومني  )هیئت علمي دانشگاه زنجان( 
 

 های پیش از ازدواج دوره آموزش مهارت دکتر فریدون یاریاری )هیئت علمي دانشگاه خوارزمي تهران( 
 

 دوره آموزشي مشاوره و هدایت تحصیلي دکتر غالمحسین انتصار فومني  )هیئت علمي دانشگاه زنجان( 
 

 دوره جامع مشاوره پیش از ازدواج دکتر علیرضا بوستاني پور
 

 دوره آموزشي درمان خیانت زناشویي  ری )هیئت علمي دانشگاه آزاد( دکتر فروغ جعف
 

 های زندگي دوره آموزش مهارت دکتر غالمحسین انتصار فومني  )هیئت علمي دانشگاه زنجان( 

 

 

 دوره جامع خانواده درماني  دکتر علیرضا بوستاني پور
 

 LISRELو   spssوزش دوره آم )هیئت علمي دانشگاه خوارزمي تهران( دکتر جعفر حسني 
 



 دوره آموزشي شناخت و درمان مشکالت زناشویي دکتر علي محمد نظری )هیئت علمي دانشگاه خوارزمي تهران( 
 

 دوره آموزش سخنراني و فن بیان  موسسه عرفان
 

 

 

 های علمی  . همکاری5
 داور فصلنامه پژوهش و سالمت علوم پزشکي گناباد 

 داور فصلنامه سالمت و مراقبت علوم پزشکي اردبیل

 شناسي و مشاوره عضویت در سازمان نظام روان

 شناسي عضویت در انجمن روان

 سعه ورزش استان یزد عضو شورای تدوین سند تو

 

 . طرح های پژوهشی  6

 ارائه مدل پیش بیني رفتارهای پرخطر نوجوانان استان یزد بر اساس سبک زندگي 

 یابي ورزش کشور: نقش ورزش در سبک زندگي  مسئله 

 ز شهر تهرانبررسي وضعیت سبک زندگي جوانان بدنسا

 تدوین سند توسعه ورزش استان یزد

 


