
 

 بسمه تعالی

در رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه تهران پذیرفته شدم و  1365اینجانب احمد ایزدي طامه در سال       
شگاه ـناسی در دانـبعنوان دانشجوي ممتاز فارغ التحصیل شده و در همان سال در رشته روان ش 69در سال 

ي روان شناسی در دانشگاه عالمه مشغول به ادر مقطع دکتر 1382عالمه طباطبایی پذیرفته شدم و در سال 
حصیلی ـق تـدول زیر خالصه سوابـدر ج. دانشگاه هستم 28نیز استادیار پایه حصیل شدم و در حال حاضر ـت

 : آورده شده است

 مالحظات سال پذیرش رشته تحصیلی نام دانشگاه مقطع ردیف
 ممتازدانشجوي  1365 مدیریت آموزشی دانشگاه تهران کارشناسی 1
  1369 روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی ارشد 2
  1382 روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی دکتري 3

   

 فعالیت هاي آموزشی الف-

ت علمی در به عضویت هیأد، بدلیل ممتاز بودن، همزمان با پذیرفته شدن در مقطع کارشناسی ارش یک-
 :در دانشگاه هاي زیر مشغول تدریس بوده ام 1373از سال . کاردانی پرداختمآمدم و به تدریس در مقطع 

 .مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) :ع(دانشگاه امام حسین -1

 .مقطع کارشناسی: دانشگاه شهید بهشتی  -2

 .مقطع کارشناسی ارشد و دکتري: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -3

 .قطع کارشناسی ارشدم:دانشگاه علوم پزشکی تهران  -4

 .مقطع کارشناسی ارشد و دکتري: واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -5

 .مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتري: دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا  -6

 .مقطع کارشناسی: دانشگاه آزاد  -7

 .مقطع کارشناسی:دانشگاه علوم انتظامی  -8

 

پایان نامه در  20پایان نامه در مقطع کارشناسی با راهنمایی اینجانب و  70حدود  عالوه بر آن، تاکنون دو-
و دانشگاه شهید بهشتی با راهنمایی و مشاوره  )ع(مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه امام حسین

 .اینجانب صورت گرفته است

 



 :عناوین برخی از پایان نامه ها 

 .حوزه علوم انسانی دانشگاهبررسی عوامل انگیزشی اساتید  -1

 .نوجوانان عادي، بزهکار و خیابانی پسر شهر تهران مقایسه خود پنداره -2

 .ژگی هاي موثر بر توسعه خالقیت در مدیران بحرانبررسی مهارت ها و وي -3

 .بررسی فرهنگ سازمانی ستاد بحران وزارت کشور -4

 .ل مطلوببررسی نقش تلفن همراه بر تحول سبک زندگی جوانان و ارائه مد -5

 .بررسی عوامل موثر بر توسعه خالقیت مدیران مراکز آموزشی -6

 .بررسی رابطه ي بین اشتغال مادران با رشد اجتماعی نوجوانان -7

 .بررسی رابطه ي بین عزت نفس و همنوائی نوجوانان دختر شهر ساري -8

علوم تنی در پرستاران زن بیمارستان  –بررسی رابطه بین استرس شغلی و بیماري هاي روان  -9
 .پزشکی شیراز

 .با رضایت زناشویی Bو   Aبررسی رابطه بین تیپ هاي شخصیتی   -10

 

 :کارگاه هاي آموزشی سه-

در کنار فعالیت هاي رسمی و آکادمیک در دانشگاه، کارگاههاي متعدد آموزشی را براي دانشگاه ها و         
 : عناوین دسته اي از این کارگاهها به شرح زیر است. مراکز آموزشی عالی اجراء کرده ام

 .مهارت هاي تدریس براي اساتید دانشگاه -1

 .اصول برقراري ارتباط موثر -2

 .بیمدیر در نقش مر -3

 .شیوه هاي ایجاد انگیزه در دانشجویان -4

 .پیشرفت تحصیلی در دانشگاههمبسته هاي  -5

 .آموزش تفکر انتقادي -6

 .سبک هاي یادگیري -7

 .روان شناسی و تدریس -8

 

در کنار آموزش و تدریس، فعالیت هاي پژوهشی نیز بشرح زیر صورت گرفته : فعالیت هاي پژوهشی ب-
 : است

 و فردي روان شناسی اجتماعی: کتاب یک-



 

 :پژوهشی در ایران به چاپ رسیده است –مقاالت زیر از اینجانب در مجالت علمی : مقاالت دو-

چاپ . (مقایسه تأثیر آموزش روتین و ویدئو سی دي بر سطح اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی -1
 )در مجله علوم پزشکی دانشگاه قم

بهداشتی درمانی در مورد مرگ و میر جنین بررسی تجربیات مادران از افشاي خبر بد توسط پرسنل  -2
 )پژوهشی دانشگاه ارومیه –چاپ شده در مجله علمی . (نوزادي –

در بخش هاي زایمان و بررسی نگرش پرسنل بهداشتی و درمانی نسبت به مهارت انتقال خبر بد  -3
 )پژوهشی اخالق و تاریخ پزشکی –مجله علمی . (نوزادان

پژوهشی  –مجله علمی . (ضطراب بیماران قبل از عمل جراحیبررسی تأثیر دو روش آموزش بر ا -4
 )دانشگاه قزوین

پژوهشی اخالق و  –مجله علمی . (ه اي پدیدار شناسیمطالع: ت پرستاران از حقیقت گویی تجربیا -5
 )تارخ پزشکی

 –مجله علمی . (تأثیر آموزش تفکر انتقادي بر فرایند مراقبتی بیماران در دانشجویان پرستاري -6
 )پژوهشی دانشگاه بیرجند

پژوهشی اخالق و  –مجله علمی . (همبستگی بین حساسیت اخالقی پرستاران با رفتار مراقبتی آنها -7
 )تاریخ پزشکی

 –مجله علمی . (دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاري در مورد ویژگی هاي مربی بالینی اثر بخش -8
 )پژوهشی آموزش در علوم پزشکی

 )پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی –مجله علمی . (آموزش معنویت و مراقبت معنوي در پرستاري -9

پژوهشی دانشگاه شهید  –مجله علمی . (مقایسه خودپنداره نوجوانان عادي و بزهکار پسر شهر تهران -10
 )بهشتی

ي پژوهش –مجله علمی . (بررسی ارتباط بین سبک هاي دلبستگی با خود کارآمدي و خود مراقبتی -11
 )دانشگاه زابل

 –مجله علمی . (ارتباط بین ویژگی هاي شخصیتی با مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک در دانشجویان -12
 )پژوهشی دانشگاه گیالن

 )فصلنامه مطالعات عملیات روانی. (بررسی تأثیر پیام بر شکل گیري نگرش -13

ترویجی منابع انسانی  –مجله علمی (تأثیر فناوري نوین آموزشی بر آموزش و توسعه سرمایه انسانی  -14
 )ناجا

. پزشکان در بیمارستان هاي نظامی و غیر نظامیپیرا بررسی مقایسه اي کیفیت زندگی پرستاران و  -15
 )پژوهشی روان شناسی نظامی –مجله علمی (



 –مجله علمی . (رابطه هوش معنوي و تعهد سازمانی در مدیران پرستاري بیمارستان هاي نظامی -16
 )امیپژوهشی روان شناسی نظ

. مقایسه تأثیر آموزش صبر و حل مسأله بر کاهش پرخاشگري و راهبردهاي مقابله اي دانشجویان -17
 )پژوهشی دانش انتظامی –فصلنامه علمی (

 )ترویجی تعلیم و تربیت اسالمی –مجله علمی . (صبر، مبانی نظري و کارکردهاي روانی و اجتماعی -18

سالمت روانی پرستاران شاغل در بیمارستان پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و  -19
 )پژوهشی روان شناسی نظامی –مجله علمی . (هاي نظامی

مجله علمی . (مقایسه تأثیر آموزش صبر، حل مسأله و ترکیبی بر مولفه هاي سخت رویی دانشجویان -20
 )پژوهشی روان شناسی نظامی –

مجله (.روزه 33ونیستی در جنگ شناسایی و تعیین شیوه ها و روش هاي عملیات روانی رژیم صهی -21
 )پژوهشی روان شناسی نظامی –علمی 

پژوهشی  –مجله علمی . (بررسی تأثیر آموزش مدیریت استرس بر سطح استرس بیماران قلبی -22
 )دانشگاه شهید بهشتی

 :مقاالت زیر در مجالت علمی در کشورهاي امریکا و آلمان به چاپ رسیده است •

1-The effect of needs assessment based education on the fathers attitude about puberty of mate adolles 
cents. 

2-Investingatien of attachment styles in adults and its relationship with the sanitary attitude and 
behaviors. 

 3-Research on knowledge sources used in nursing practice. 

 

 : عالوه بر این مقاالت زیر در مجالت علمی، تخصصی چاپ شده است  •

 .استرس و مدیریت فرهنگی -1

 .انضباط سازمانی بعنوان یک کنش آموختنی -2

 .ساز و کارهاي درونی و بیرونی استاندارد سازي رفتار -3

 .اصول و مبانی آموزش و پرورش جانبازان -4

 .اثربخشی آموزش صبر به پرستاران -5

 .سنجی در ساخت آزمون هاي نظامیکاربرد اصول روان  -6

 .اصول برنامه ریزي براي آموزش رفتارهاي شهروندي -7

 .بررسی تأثیر رهبري خدمتگزار بر عملکرد پرستاران -8

 
 
 



 :پروژه سه-

 .آموزش و پرورش 16بررسی عوامل موثر بر روحیه شغلی معلمان منطقه  -1

 .سوم تجزیه و تحلیل روان شناختی مفاهیم و تصاویر کتاب فارسی پایه -2

 .مطالعه و تدوین مبانی نظام آموزش و پرورش ساحفا و دجا -3

 .طراحی نظام توانمندسازي کارکنان و مدیران شرکت ملی گاز -4

مطالعه و مقایسه اثربخشی آموزش صبر و آموزش حل مسأله بر تقویت مولفه هاي سخت رویی،  -5
 .مدیریت پرخاشگري و راهبردهاي مقابله اي دانشجویان

 .ان شناختی نظام تربیت و آموزشتدوین مبانی رو -6

 .تدوین مبانی جامعه شناختی نظام تربیت و آموزش -7

 .تدوین مبانی فلسفی نظام تربیت و آموزش -8

 .تدوین مبانی فن شناختی نظام تربیت و آموزش -9

 

 :فعالیت هاي اجرایی ج-

 11مدت  به) ع(مدیر گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین -1
 .سال

 .سال 5به مدت ) ع(مسئول مرکز مشاوره دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین -2

 .عضو کمیته انضباطی دانشکده علوم انسانی -3

 .عضو کمیته علوم انسانی معاونت پژوهش دانشگاه علوم انسانی -4

 .تاندارد سازي رفتار پلیسدبیر علمی همایش اس -5

 .ناجادبیر علمی همایش نظم و انضباط در  -6

 .دبیر همایش شیوه هاي ارتقاء تیراندازي در ناجا -7

عضو کمیته علمی مرکز تعلیم و تربیت دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام  -8
 .)ع(حسین

 

 :همکاري با سازمان هاي صنعتی د-

ا و کارگاه هاي سال با سازمان هاي صنعتی به ویژه صنعت نفت در زمینه برگزاري دوره ه 28حدود          
 :برخی از عناوین این دوره ها عبارتند از. آموزشی همکاري داشته ام

 .روان شناسی صنعتی -1

 .روان شناسی براي سرپرستان -2



 .مدیریت جلسات -3

 .شیوه هاي توسعه خالقیت در سازمان -4

 .روان شناسی عمومی براي مدیران و کارکنان -5

 .مدیریت انگیزش در سازمان -6

 .رفتارشناسی سازمانی -7

 .خانواده و رفتار سازمانی -8

 .بهداشت روانی در محیط کار -9

 .اصول و فنون مصاحبه هاي استخدامی  -10

 .تصمیم گیري در سازمان -11

 .آموزش تفکر براي مدیران و کارکنان -12

 .رهبري اثربخش در سازمان -13

 .مهارت هاي زندگی براي مدیران و کارکنان -14

 .اصول و فنون سخنرانی براي مدیران -15

 .فرسودگی شغلی -16

 .شغلی رضایت -17

 .ماهیت و روش هاي توسعه: عزت نفس سازمانی -18

 .مهارت هاي ارتباطی براي مدیران -19

 .مدیر در نقش مربی -20

 .تیم سازي -21

 .کاربرد هوش هیجانی در سازمان و مدیریت -22

 .انسان بهره ور -23

 .مدیریت استرس -24

 .جانشین پروري -25

 .اصول و فنون مذاکره  -26

 

 

 

 


