
گاه هرمزگانگزارش فعالیت انجمن علمی روانشناسی د انش

بسمه تعالی





گاه هرمزگان گاهمعرفی دانش رشته6اندازيراهمجوزباوعالیآموزشگسترششوراي1370/7/10مصوهباستنادهبهرمزگاندانش
كانيك،مهندسیصنايع،مهندسی)كارشناسیمقطعردآموزشی دبيريفيزيك،دبيريضی،ريادبيريم
الحرد.نمودآغازراخودآموزشیفعالیت1371سالردواتسيس1370سالفجردههرد(افرسیادبيات

رشته40)فمختل تحصيلیمقاطعردپـسرودخـتردانشجـوي6000هبقريبداشـتنبادانشـگاهحاضر
هرم.استتفعالی هبمشغول(دكترامقطعردمحلرشته32وارشدكارشناسیمحلرشته71كارشناسی،محل

گاهدانشجويی ودارشكارشناسیدانشجويردصد25كارشناسی،دانشجويردصد72بصورتحاضرحالرددانش
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م اپهي از قدیمی رتین دانشكده اهي دانشكده علوم انسانی نيز مانند دانشكده اهي فنی و مهندسی و علومعرفی دانشكده علوم انسانی
گاه هرمزگان محسوب می گردد روع هب با گروه آموزشی ادبيات افرسی ش 1374رد سال . دانش

.كار نمود
.تري تخصصی دانشجو می پذریددك / كارشناسی ارشد/ رد حال حاضر رد هس مقطع تحصيلی كارشناسی

صاد و حسابداري انسانی و دانشكده مدریيت، اقت هب دو دانشكده علوم1396دانشكده رد سال 
.تفكيك گردید

:گروه آموزشی مصوب هب شرح زری است10هم اکنون این دانشكده داراي
صنايع | بدنی و علوم ورزشیرتبيت| حقوق| زبان و ادبيات افرسی| آموزش زبان انگبيسی

|  (عمومی)معارف | وره و راهنمايیمشا| علوم جغرافيايی| علوم رتبيتی| علوم اجتماعی| دستی
الهيات و فلسفه اسالمی

اي ساری رشته اهي مقطع ربعالوه رب اراهئ ردوس تخصصی رشته مذکور، ردوس سرویسی عمومی
گاه نيز اراهئ می گردد .كارشناسی رد دانش

شغول هب كار هستند كه عضو هيأت علمی نيز رد این دانشكده هب صورت تمام وقت م 54ردمجموع 
:از این ميان

.عضو مربی می باشند14| عضو استاديار26|عضو دانشيار13| يك عضو استاد تمام
حصيلی و رد شرف افرغ الت / ردحال تحصیل/فعال) دانشجو1483:تعداد کل دانشجويان

...ساری
دانشجو رد حال تحصیل839:مقطع كارشناسی

دانشجو رد حال تحصیل100: مقطع كارشناسی ارشد
دانشجو رد حال تحصیل25: قطع دكتري تخصصیم 



معرفی استاد مشاور
دكتر کوروش محمدي

استاديار: مرتبه علمی
مدری گروه روانشناسی و مشاوره

تحصيالت
روانشناسی کودكان استثنايی اصفهان: كارشناسی
وانشناسی کودكان استثنايی عالمه طباطبايیر: كارشناسی ارشد

روانشناسی عالمه طباطبايی:دكتري
سوابق اجرايی

گاه رئيس مركز مشاوره دانش
مدری گروه مشاوره و روانشناسی رپدیس اهي خودگردان

مدری گروه مشاوره و روانشناسی دانشكده علوم انسانی
گ( بین الملل )رياست رپدیس اهي خودگردان  اهقشم و بندرعباس دانش



1400اعضاي انجمن علمی روانشناسی 

ی حديث كریم 
منفرد یمریم بيژن  زهرا  عاشوري

يان محمد ارباهیم 
اقجاري یزهرا هندیجان  زهرا دهداري یقهرمان الهام 

دبير انجمن



آموزشیاهيكارگاه



كارگاه مقاله نویسی
میعلارتقاءهدفباروانشناسیعلمیانجمنتوسطنویسیمقالهکارگاه

تمقاالجستجویهایشیوهباآشناییعلمی،مقاالتنگارشدردانشجویان
ی،پژوهشعلمیمقاالتنگارشبرایعلمیهاییافتهآخرینبهدستیابیو

...وآنساختارومقالهنگارشنحوهباآشناییموضوع،انتخابنحوه
درربرتپژوهشگروهرمزگاندانشگاهاساتیدازسلیمیهادیدکترتوسط
.گردیدبرگزار96سال

مقاالت،نگارشعلمیهایروشعلمی،نویسیمقالهفنونفوقکارگاهدر
هایروشنیزودانشگاهیمعتبرمجالتشناختمجالت،اصالتبررسی
.شددادهآموزشمختلفمجالتبهمقالهارسال

انتعداد شرکت کنندگمدت دورهزمان برگزاری

نفر25ساعت8آذر12و 11



كارگاه رپوپوزال نویسی
:در این کارگاه به موارد زیر پرداخته شد

آشنایی با ساختار استاندارد کلی پروپوزال•

آشنایی با به روزترین متدهای نگارش پروپوزال نویسی•

آشنایی با چکیده و شکل بندی پروپوزال نویسی•

نحوه سرچ مقاالت فارسی و التین•

انتخاب موضوع•

...و
انتعداد شرکت کنندگمدت دورهزمان برگزاری

نفر25ساعت3بهمن14



كارگاه مشاوره پيش از ازدواج
از آن جا جدی شده که رسانهمشاوره قبل از ازدواجتوصیه به

ها در سال های گذشته آمار نگرران کننرده ای را در خصرو  

طالق زوجین به خصو  در سال های اولیره زنردگی مشرتر  

منتشر کرده اند و درواقع مشراوره پریا از ازدواج بره یر  

ایت و ازدواج رضانتخاب همسر شایستهفرآیند تخصصی برای

.بخا پایدار تبدیل شده که درهمه جای دنیا مرسوم است

انتعداد شرکت کنندگمدت دورهزمان برگزاری

نفر22ساعت4بهمن29



ACTكارگاه مدریيت ذهن رد چارچوب 
ACT  بر مبنای نظریه ی چهارچوب ارتباطیRFT ،قرار داردRFT ی  نظریه ی جامع درباره

برا درمران شرناختی  ACT. ی زبان و شناخت است که شاخه ای از تحلیل رفتار می باشد

به افراد آموزش می دهد تا به جای کنترل افکار،  ACTمتفاوت است، CBTرفتاری سنتی 

آن احساسات، خاطرات و وقایع خصوصی دیگر، به آن ها توجه کرده و آن ها را بپذیرند حتی

به افراد کم  می کند تا با ی  حس متعالی از ACT. هایی که در گذشته ناخواسته بودند

ال در تماس قرار گیرند، خود به عنوان زمینه همیشه در ح” خود به عنوان زمینه“خود، به نام 

هدف . مشاهده و تجربه است اما از افکار، احساسات، حس های بدنی، و خاطرات جداست

ACT ،کم  به افراد در جهت وضوح ارزش های شخصی خود و گام برداشتن به سمت آن ها

.سرزندگی بیشتر و زندگی معنادارتر و افزایا انعطاف پذیری روانشناختی است
انتعداد شرکت کنندگمدت دورهزمان برگزاری

نفر20ساعت3اسفند20



تهاز مقدماتی ات پيشرف SPSSدوره جامع 
تحلیلوتجزیهزمینهدرافزارهانرمترینکاربردیازیکیSPSSافزارنرم

میپژوهشگریودانشجوهربرایالزمهایمهارتازیکیواستآماری
پسسومقاطعتمامیدرافزارنرماینکاربرداهمیتبهتوجهبالذا.باشد
یسلیمهادیدکترتدریسباراافزارنرماینجامعآموزشدورهپژوها،امر
.کردیمبرگزارهرمزگاناستاننخبگانبنیادهمکاریباو

انتعداد شرکت کنندگمدت دورهزمان برگزاری

2و 1
9و 8
16و 15

اردیبهشت

نفر60ساعت18



رتجمهفنونكارگاه
ی انجامبرایکهاصولیوترجمههایتکنی کارگاهایندر

.شددادهآموزشاستنیازموردخوبترجمه

انتعداد شرکت کنندگمدت دورهزمان برگزاری

نفر25ساعت3اردبیهشت21



AMOSكارگاه 
AMOS  مخفف عباراتAnalysis of moment structuresمی باشرد .

Amosه را می توان یکی از موفق ترین نرم افزارهای کامپیوتری دانست کره بر

.طور خا  برای مدل سازی معادله ساختاری طراحی شده اند

مدلکهاستساختاریمعادالتسازیمدلبراینرم افزاریAmosافزارنرم

کهنحویبهدهد،میارائهترسیمیایشیوهبهراساختاریمعادلهسازی

صورتدرودادانجامرامحاسباتکرد،تعریفراهامدلسرعتبهمی توان

.کرداصالحسادگیبهراهاآننیاز

انتعداد شرکت کنندگمدت دورهزمان برگزاری

نفر15ساعت3اردیبهشت29



ست، همسر و شغلكارگاه تأثير تله اهي زندگی رد انتخاب دو
کرر ، طرحواره های ذهنی ما بر اساس تجارب کودکی ما شکل می گیرد و بر شیوه تف

ما . داحساس و عمل ما تاثیر می گذارد و به عبارتی زندگی ما را تحت تاثیر خود دار

طررد، انتقراد، حمایرت : در دوران کودکی به شیوه های مختلف آسیب دیده ایرم

افراطی، بد رفتاری، بی توجهی یا محرومیرت و ایرن تلره هرای زنردگی بخشری از 

بعد از طی دوران کودکی و تر  خانه پدری موقعیت هرایی را . وجودمان می شوند

ن ایجاد می کنیم که همان شرایط تلخ گذشه را دوباره به وجود می آوریم و به ایر

مران ترتیب باعث می شویم تله های زندگی ادامه پیدا کنند و ادامه زندگی را برای

منظور از تله زندگی تمام روش هرایی اسرت کره باعرث برازآفرینی . دشوار کنند

انتعداد شرکت کنندگمدت دورهزمان برگزاری.شرایط کودکی مان می شود

نفر27ساعت3خرداد12



كارگاه رزومه نویسی
ائه با داشتن رزومه می توان ی  دید کلی از خود به کارفرما ار

و بهترین روش برای استخدام ارسال رزومه توسط کارجو. داد
چون اینگونه هم کارجو. بررسی رزومه توسط کارفرما است

شرایط خود را اعالم کرده و ضمنا باعث دیدی مختصر و کلی
از خود نزد کارفرما می شود و هم کارفرما به صورت راحت تر
و طبقه بندی شده تر می تواند درخواست های شغلی را 

.بررسی کند و بهترین ها را انتخاب کند

انتعداد شرکت کنندگمدت دورهزمان برگزاری

نفر24ساعت4تیر24



دوره جامع اپيان انمه نویسی

انتعداد شرکت کنندگمدت دورهزمان برگزاری

نفر26ساعت9تیر31

هریالتحصیلفارغفرآینددراساسیبسیارنقانامهپایانتهیهونگارش
عمقطدرتحصیلیفرآیندازایعمدهبخامعموال.میکندایفادانشجویی
هبدانشجوی تحصیلینمراتازبخشیو(ترمدوحدودا)ارشدکارشناسی

ودارشکارشناسیدورهآمیزموفقیتاتمام.یابدمیاختصا نامهپایان
هایمهارتآماری،هایمهارتدرفردتوانمندیبهنامهپایانسازیآماده

ازنامهنپایانگارش.داردبستگیانتقادیتفکرونگارشیمهارتتحقیقاتی،
ئلمساحلتواناییوتحقیقاتیتواناییتواندمیکهدارداهمیتجهتاین
هبتوجهبا.کندتقویتونهادینهدانشجویاندررا(سازمانییااجتماعی)

بامداومصورتبهنامهپایاننگارشفرآیندطولدردانشجویاناینکه
دهند،میقراراستفادهموردراآنوبودهدرگیرتحقیقاتیمبانیواصول
قیقاتیتحهایمهارتتقویتدرمهمیبسیارنقانامهپایانکهگفتمیتوان

هنامپایاننگارشکهباشیدداشتهیادبهاما.دارددانشجویاننگارشیو
نیزدیگریهایجنبهازونبودهدانشجویانهایمهارتتقویتبرایتنها

:ازعبارتندکهکندمیپیدااهمیت
کاربردیسازیپیادهوتحقیقاتیپردازیایده.1
هاحلراهومشکالتبامخاطبانوجامعهسازیآشنا.2
دانشجویاندرتحقیقاتیکاربردیهایمهارتتقویت.3
نظرموردحوزهدرداناتوسعه.4
شرایطبهبودبرایجامعهگیرانتصمیمومدیرانبهکم .5



فعالیت اهي مجازي



كلیپصورتهباختالالتمعرفی



كلیپصورتهباختالالتمعرفی



معرفی کتاب



گاه روانشناسان و مشاوران دان  كاري با باش گاه هرمزگانهم ش



اهفعالیتساری



مراسم معارفه مجازي 
ورودي اهي جدید



تشكیل گروه اطالع رسانی و
رپسش و اپسخ رد واتساپ



وبينار مدریيت استرس
در دنیای مدرن امروزی، بسیاری از افراد این نوع استرس مزمن 
و مداوم را تجربه می کنند که به مرور زمان آن ها را خسته 
می کند و این حالت برای سالمت روحی و جسمی آن ها می تواند

ه با این شرایط، بسیاری از افراد به اصطالح، ب. مخرب باشد
سم زدایی استرس از بدنشان نیاز دارند تا هورمون های استرس
ر انباشته شده را حذف کنند و بدنشان دوباره به درستی کا

با توجه به اهمیت مدیریت استرس، راه های مدیریت . کند
.استرس را در این وبینار آموزش دادیم



ربرتجشن روز روانشناس و تقدری از رتبه اهي





روانشناسروزانمهوژیه



97اهيوروديالتحصيلیافرغجشن



لمللیابینوملیجشنوارهچهاردهمینردحضور
حرکت





گاهردعلوموزریباجلسه رمزگانه دانش



نشرهي ماز



2نشرهي ماز شماره 



3شماره مازنشرهي


