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 اطالعات شخصي

                                                                                                 محبوبه نام : 

                                                                                اميدي نژاد:  نام خانوادگي

 14591 نظام روانشناسي:شماره عضویت سازمان 

 5994 شماره پروانه سازمان نظام روانشناسي

 خانواده حوزه تخصصي:

 استاد دانشگاه

  

 

 سوابق علمي و آموزشي

 تحصيالت :

 

 معدل دانشگاه گرایش رشته مقطع

 تربيتي روانشناسي كارشناسي ارشد
علوم و تحقيقات 

 تهران

87/18 

 رتبه اول

 تربيتي روانشناسي دكتري
علوم و تحقيقات 

 ساوه

20/19 

 رتبه اول

 

 

 دوره هاي آموزشي طي شده :

 

 گاه دانش كارگاه آموزشي و تخصصي مربيگري مهارتهاي زندگي كودك)سارا گودرزي، موسسه روانشناسي

 (1396ساعت، سال  18تهران، مدت دوره: 

 ران، مدتاه تهكارگاه مربيگري مهارتهاي فرزندپروري نوجوان)سارا گودرزي، مركز مشاوره احياء دانشگ 

 ( 1396ساعت، سال  8دوره: 

 كارگاه بازي درماني ADHDكودك -و تعامل درماني والدPCIT بهنود بهمنش، مركز مشاوره احياء(

 (1395ساعت، سال  6دانشگاه تهران، مدت دوره: 

  ساعت، سال  24، مدت دوره: هاي زندگي سالم )دكترمحمد خدایاري فرد، دانشگاه تهران مهارتكارگاه
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1394) 

 ساعت،  24وره: كارگاه زوج درماني سيستمي )عليرضا بوستاني پور، مركز مشاوره دانشگاه تهران، مدت د

 (1396سال 

  بيش فعاليكارگاه(ADHD )ت، سال ساع 8دوره: ، مدت )دكترسيما قدرتي، دانشگاه عالمه طباطبایي

1394) 

  والدین)مهارت هاي آموزش كارگاهPMTتي اكسير() صفورا بابایي، مركز مشاوره وخدمات روان شناخ .

 (1394ساعت، سال16مدت دوره:

  ركز مسبقي، اتوانمندسازي هوشي كودك با استفاده از رویکردهاي نوین روانشناسي)دكتر مریم كارگاه

 (1395ساعت، سال  10مدت دوره:  سيرمشاوره وخدمات روان شناختي اك

  ساعت،  8وره: د، دفتر روانشناسي و هنر، مدت پایان نامه نویسي دوره دكتري)دكتر هومن ناموركارگاه

 (1396سال 

  مدت تهران مربيگري مهارتهاي فرزندپروري كودك)سارا گودرزي، مركز مشاوره احياء دانشگاهكارگاه ،

 (1395ساعت، سال 16دوره: 

  حياء اشاوره ممداخالت درماني شناختي رفتاري اختالالت اضطرابي كودكان)سارا گودرزي، مركز كارگاه

 (1395ساعت، سال  8، مدت دوره: دانشگاه تهران

  ه مشاور آموزش تکنيک هاي توانمندسازي شناختي و حسي حركتي كودكان)سارا گودرزي، مركزكارگاه

 (1395 ساعت، سال 10، مدت دوره: احياء دانشگاه تهران

  ساعت، سال  8، مدت دوره: مربيگري خالقيت )سارا گودرزي، مركز مشاوره احياء دانشگاه تهرانكارگاه

1395) 

  مدت ،مركز مشاوره آرامشرفتاري در درمان وسواس كودكان)سارا گودرزي -مداخالت شناختيكارگاه ،

 (1395ساعت، سال  8دوره: 

 ساعت، سال  8، مدت دوره: گودرزي،مركز مشاوره آرامشربيت جنسي كودكان و نوجوانان)سارا كارگاه ت

1395) 

  ناختي كشف دنياي دروني كودك از منظر تحليل)سبا ناظمي، مركز مشاوره و خدمات روانشكارگاه

 (1396ساعت، سال  5، مدت دوره: اكسير

 6 ، مدت دوره:كارگاه آموزشي و تخصصي اوتيسم)مریم محمدي، مركز مشاوره احياء دانشگاه تهران 
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 (1396ساعت، سال 

  مدت  ،رامشآكارگاه آموزشي و تخصصي مصاحبه باليني با كودك و والدین)سارا گودرزي، مركز مشاوره

 (1395ساعت، سال  8دوره: 

  8وره: د، مدت طرحواره درماني )یداله دميرچي، مركز مشاوره وخدمات روان شناختي اكسيركارگاه 

 (1395ساعت، سال 

 سوابق حرفه اي

 

 :مشاور عنوان شغلي 

 محل كار: دانشگاه شهيد بهشتي 

 وظایف و دستاوردها: روانشناس 

 

 :مشاور عنوان شغلي 

 :مركز مشاوره اكسير محل كار 

 :روانشناس وظایف و دستاوردها 

 

 :سازماني  –صنعتي  عنوان شغلي 

 محل كار: كلينيک روانشناختي اكسير 

 :روانشناس وظایف و دستاوردها 

 
 

 :مصاحبه گر عنوان شغلي 

  :يد رجایي،گاه شهنيرو بانک تجارت، بانک پاسارگاد، بانک كارآفرین، بانک صنعت و معدن، پست بانک،محل كار 

 و ... یراناشركت توسعه منابع آب و نيروي  (،TAPCO) شركت تجهيزات ارگ پارسيان )همراه اول(، جيرینگ

 :روانشناس وظایف و دستاوردها 

 

 

 :مصاحبه عنوان شغلي 

  :سالمت بانک پاسارگادنسيم محل كار 
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 :روانشناس وظایف و دستاوردها 

 

 پژوهش،طرح پژوهشي،تاليف،ترجمه 

 

  

 خارجي مقاله 

ISI  
-Mahboobeh Omidinejad, Jacenthe Salibi 

]THE INVESTIGATION RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM AND 
MOTHERS`EMPLOYMENT ON SOCIAL- EMOTIONAL ADJUSTMENT OF 

PRE-ESCHOOL CHILDREN(3-6ages)IN TEHRAN AND KARAJ CITIES[. 

Advances in Environmental Biology] ISSN1995-0756[..]. EISSN1998-

1066[abstracting and indexing 
 

 مقاله داخلي 

 پژوهشي دانشکده پزشکي-مقاله علمي

ان داراي ي كودكو سازگاري هيجاني اجتماعتاثير مداخله نوروفيدبک بر ميزان توجه و تمركز،مشکالت رفتاري 

 1398سال62سال،دوره12تا6اختالل نارسایي توجه/فزون جنبشي

 اتوانيپژوهشي مطالعات ن-مقاله علمي

 زانيبر م ( ،FBAيكاركرد رفتار يابیارز کردیرو هیبر پا PMT)نیوالد يرفتار  تیریمداخله آموزش مدتاثير 

  كنشيفزون /هتوج نارسایي ي اختاللكودكان دارا سازگاري هيجاني اجتماعي، مشکالت رفتاري، تمركز و توجه

 99سال10سال شماره 12تا  6

 پژوهشي دانشکده پزشکي-مقاله علمي

 تمركز، و هتوج زانيم بر يدارودرمان و نوروفيدبک ن،یوالد يرفتار  تیریمد آموزش يها مداخله  سهیمقا

 در سال12ات6فعالي بيش /توجه نقص اختالل يدارا كودكان ياجتماع -يجانيه يسازگار و يرفتار مشکالت

 تهران شهر

تحصيالت  وسطح بررسي رابطه كمال گرایي)انطباقي وغيرانطباقي( كنفرانس علوم رفتاري و مطالعات اجتماعي:

كرج ز دبستان شهر تهران و( سال پيش ا6-3مادران باميزان سازگاري هيجاني اجتماعي كودكان دختر و پسر )

 )چاپ در مجموعه مقاالت(.محبوبه اميدي نژاد

 فصلنامه آموزشي پژوهشي كودك و روان:

هاي زیربنایي  كمال گرایي مادران)شاغل وخانه دار(با ميزان سازگاري هيجاني اي رابطه مؤلفهبررسي مقایسه (1
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 پيش از دبستان شهر تهران و كرج. محبوبه اميدي نژاد، دكتر ژاسنت صليبي                6-3اجتماعي كودكان 

جتماعي اني جابررسي رابطه كمال گرایي)انطباقي وغيرانطباقي( وسطح تحصيالت مادران باميزان سازگاري هي (2

 ز دبستان شهر تهران وكرج )چاپ در مجموعه مقاالت(.محبوبه اميدي( سال پيش ا6-3كودكان دختر و پسر )

 نژاد

 

 طرح پژوهشس 

  بررسي رابطه هيجان خواهي و سالمت رواني در بين دانشجویان دانشگاه طبرستان 

  پيش ازدبستان  سال6تا3اجتماعي كودكان بررسي رابطه كمال گرایي واشتغال مادر بر ميزان سازگاري هيجاني

 شهر تهران و كرج

 رفتاري آموزش مدیریت مقایسه مداخله هاي (والدینPMT ديكاركر ارزیابي رفتار بر پایه رویکردFBA،) 

جتماعي كودكان داراي ا -سازگاري هيجاني مشکالت رفتاري و تمركز، و دارودرماني بر ميزان توجه نوروفيدبک و

 سال 12تا  6بيش فعال / هنقص توج اختالل
 

 كتاب 

 

  كتاب روان شناسي تربيتي نویسندهPaul Eggen & Don Kauchak)زیر چاپ( 

 

 


