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 مشخصات فردی: .1

 محسن خورشيدزاده نام و نام خانوادگي

 01/10/0401 تاريخ تولد 

 متاهل وضعيت تأهل

 دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه بيرجند آدرس محل کار

 0000110 تماستلفن 

 Mkhorshid86@yahoo.com پست الکترونيکي

 

 

 ------- وب سايت/وبالگ

 

 

 سوابق تحصیلی: .2

 سال اخذ سال شروع عنوان پايان نامه رشته تحصيلي نام دانشگاه  مقطع تحصيلي

اثربخشي طرح واره درماني در درمان زنان  روانشناسي عالمه طباطبايي ( .Ph.D) دکتری

 اجتماعيمبتال به اختالل اضطراب 

0431 0431 

 مشاوره عالمه طباطبايي کارشناسي ارشد
بررسي تحولي ادراك خود در دوبعد فاعلي و 

 مفعولي در کودکان و نوجوانان دختر و پسر
0434 0431 

 روانشناسي باليني فردوسي مشهد کارشناسي
رابطه بين گروه های خوني و تيپ های 

 شخصيتي يونگ
0411 0431 

 

 

 

عکس

 



 

 استخدام:سوابق  .3

 تا كنون  11/12/1331 از تاريخ دانشگاه بیرجند:

 1331لغايت بهمن ماه  1331دانشگاه پیام نور بیرجند : از تاريخ مهرماه 

 

 سوابق اجرايی: .4

 هاها و سرپرستیپست : 

 معاون دانشجويی دانشگاه بیرجند 

 رئیس دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند 

  روانشناسی و مشاوره دانشگاه بیرجندمدير  گروه 

 مدير امور دانشجويی دانشگاه بیرجند 

 مسئول دوره آموزشی  ويژه  فرهنگیان در دانشگاه بیرجند 

  دبیر كنگره بین المللی عالمه عبدالعلی بیرجندیعلمی و اجرايی مشاور 

  مركز بیرجند –معاون دانشگاه پیام نور 

  مركز بیرجند –عضو شورای آموزشی دانشگاه پیام نور 

  مركز بیرجند –مدير گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور 

 مسئول دفتر مطالعات منطقه ای حكیم نزاری 

  فرهنگی حكیم –مدير اجرايی و عضو هیات تحريريه فصلنامه علمی 

  مركز بیرجند –مسئول مركز مشاوره و سنجش هوش دانشگاه پیام نور 

 مركز بیرجند –اه پیام نور مسئول كتابخانه عالمه فرزان دانشگ 

 

  های آموزشیكارگاهبرگزاری 

 ويژه مشاوران استان و شركت كنندگان در همايش تخصصی اعتیاد ( پیشگیری از خشونت يا كنترل خشم ( 

 ويژه مشاوران استان و شركت كنندگان در همايش تخصصی اعتیاد ( مهارت های جرات مندی ( 

 ويژه مشاوران استان و شركت كنندگان در همايش تخصصی اعتیاد  مواد عوامل خطر و محافظت كننده سوء مصرف (

) 

 ويژه مشاوران استان و شركت كنندگان در همايش تخصصی اعتیاد ( مهارت های تاب آوری ( 

 ويژه مشاوران استان و شركت كنندگان در همايش تخصصی اعتیاد ( نقش خانواده در مديريت استرس ( 

  ويژه مشاوران استان( نجش و آموزشس -   1طرح واره درمانی ( 



 )هوش هیجانی و كاربرد آن در فعالیت قضات )ويژه قضات و كاركنان دادگستری استان 

 

 های آموزشی شركت در كارگاه   

 

  اصول و مبانیCBT  

 

 درمان فراشناختی اختالالت اضطرابی 

 

 چشم انداز برنامه ريزی درسی در ايران و چالش های پیش رو 

 

  روش شناختی پروژه های پژوهشیمالحظات 

 

 آشنايی با ارزيابی درونی ويژه اعضاء هیات علمی 

 

 كارگاه آموزشی مهارت های تدريس ، ويژه اعضاء هیات علمی 

 

  آشنايی با نرم افزار آماریSPSS  ويژه اعضاء هیات علمی  ، 

 

 كارگاه آموزشی روش تحقیق ، ويژه اعضاء هیات علمی 

 

 
 

 سوابق تدريس: .5

 تاريخ پايان تاريخ شروع نام درس نام مؤسسه يا مرکز آموزشي رديف

1  
 1737 1731 مقدمات و اصول راهنمايي و مشاوره دانشگاه بيرجند –پيام نور دانشگاه 

2  
 1731 1731 اندازه گيری و سنجش دانشگاه بيرجند –دانشگاه پيام نور 

7  
 1731 1731 شغليراهنمايي تحصيلي و  دانشگاه بيرجند –دانشگاه پيام نور 

4  
 1737 1732 روانشناسي عمومي دانشگاه بيرجند –دانشگاه پيام نور 

1  
 1731 1732 2و  1روانشناسي رشد دانشگاه بيرجند –دانشگاه پيام نور 

6  
 1732 1731 روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه پيام نور

3  
 1731 1733 نوجوانان و جوانانمسائل  دانشگاه بيرجند –دانشگاه پيام نور 

3  
 1731 1736 مديريت کار عملي در آموزشگاه  دانشگاه بيرجند –دانشگاه پيام نور 

9  
 1731 1736 مديريت کار عملي درسازمان ها دانشگاه بيرجند –دانشگاه پيام نور 

11  
 1731 1732 پروژه تحقيقاتي دانشگاه بيرجند –دانشگاه پيام نور 



11  
 ادامه دارد 1732 روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه بيرجند

12  
 ادامه دارد 1733 انفرادی -پژوهش های عملي  دانشگاه بيرجند

17  
 ادامه دارد 1733 2و  1آسيب شناسي  دانشگاه بيرجند

14  
 ادامه دارد 1739 ارزشيابي شخصيت دانشگاه بيرجند

11  
 ادامه دارد 1739 روانشناسي هوش و سنجش آن دانشگاه بيرجند

16  
 ادامه دارد  1791 تربيتي -فنون ارزيابي رواني  دانشگاه بيرجند

13  
 ادامه دارد 1791 تغيير رفتار دانشگاه بيرجند

13  
    

19  
    

21  
    

21  
    

 

 سوابق پژوهشی )به عنوان مجری ( : .6

 ويان در دو سیستم  سنتی و آموزش از راه دورمقايسه میزان يادگیری دانشج 

  های مدرسین نمونه در سیستم آموزش از راه دور از ديدگاه دانشجويانبررسی ويژگی 

  بررسی تاثیر دو روش تصحیح اوراق امتحانی  ) متمركز و سنتی ( بر میانگین نمرات دانشجويان دانشگاه پیام

 نور

  1331الی   1335بررسی علل ترک تحصیل دانشجويان دانشگاه پیام نور بیرجند طی سال های 

 دم استقبال دانشجويان از كتابخانه دانشگاه پیام نور بیرجندبررسی علل ع 

 بررسی نگرش دانش آموزان مراكز پیش دانشگاهی در ارتباط با انتخاب دانشگاه پیام نور در كنكور سراسری 

  بررسی علل عدم تشكیل كالس های رفع اشكال گروهی در دانشگاه پیام نور بیرجند از ديدگاه مدرسین و

 دانشجويان

 بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه پیام نور 

 سیمای ادارات شهرستان بیرجند 

 

 

 



 

 :انتشارات و تولیدات علمی  .3

 پژوهشی-های چاپ شده در مجالت علمی مقاله 

 در كودكان و نوجواناندر دوبعد فاعلی و مفعولی  بررسی مقايسه ای تحول ادراک خود  -

 دانشجويان ورزشكار و غیر ورزشكاربررسی سالمت روان  -

اثر بخشی طرح واره درمانی در كاهش فعالیت طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان میتال به اختالل اضطراب  -

 اجتماعی

 اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی -

 

 هاهای چاپ شده در كنفرانسمقاله 

دانشگاه سیستان  –همايش آسیب شناسی ازدواج  –در تحكیم روابط زوجین  نقش ابراز محبت -

 1332 –و بلوچستان 

همايش ملی  –بررسی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان از ديدگاه اساتید دانشگاه بیرجند  -

 1333 –دانشگاه اصفهان  –استعدادهای درخشان كشور 

دومین كنگره سراسری  –قبل از ازدواج بررسی نگرش دانشجويان به چگونگی روابط دختر و پسر  -

 1335 –دانشگاه شهید بهشتی  –آسیب شناسی خانواده در ايران 

 -رفسنجان –بررسی رابطه طرح واره درمانی و اهمال كاری . همايش آسیب شناسی اجتماعی  -

1334 

 1334 –بیرجند  –همايش ملی آموزش ابتدايی  –بررسی رابطه طرح واره درمانی و خودكارآمدی  -

 

 : پايان نامه های كارشناسی ارشد 

بر نعارض ، دلزدگی، صمیمیت زناشويی و  TIMEاثر بخشی غنی سازی ازدواج مبتنی بر طرح  -

 )راهنما( پیشرفت تحصیلی دانشجويان زن متاهل

در دانش آموزان پسر با اضطراب مقايسه الگوهای ارتباطی خانواده و طرح واره های ناسازگار اولیه  -

 )راهنما( طبیعی در دبیرستان های شهرستان درمیانباال و 

 Dو  B مقايسه طرح واره های ناسازگار اولیه و ريشه های والدينی آنها در افراد تیپ شخصیتی  -

 )راهنما(

 )راهنما( بررسی روابط مولفه های هوش معنوی و مولفه های سازگاری دانشجويان -



والدين در خانواده های با تعارض و بدون تعارض  مقايسه طرح واره های ناسازگار نوجوانان دختر و -

 نوجوان )مشاور( –والد 

نوجوان از طريق ادراک از سبک ها و ابعاد فرزند پروری -پیش بینی فراوانی و شدت تعارض پدر -

 و باورهای خانواده ) مشاور(

 تعلل بر افراطی جويی عیب - سرسختانه معیارهای ناسازگار ی طرحواره فعالیت كاهش تاثیر -

 دختر دانشجويان ورزی

 شكست اولیه ناسازگار طرحواره فعالیت كاهش درمانی-آموزشی ی بسته محتوای اعتباريابی و طراحی -

 انگلستان هلندو يونسكو، ابتدايی ی دوره كودكان جنسی تربیت های برنامه تطبیقی مطالعه -

 فر دانشگاه دانشجويان شناختی روان سرسختی و آوری تاب با معنوی هوش رابطه در شادكامی ای واسطه نقش -

 تربیت درس در ابتدايی پنجم آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر مثبت نقويت با منفی تقويت - منفی تنبیه بخشی اثر مقايسه -

 بیرجند شهر متوسطه مقطع دختر اموزان دانش اجتماعی اضطراب و پروری فرزند سبک ابعاد از ادراک بین ی رابطه در ای واره طح های ذهنیت ای واسطه نقش -

 قاين شهر متوسطه دوره متاهل زنان زناشويی رضايت و اولیه ناسازگار های واره طرح فعالیت كاهش بر درمانی واره طرح رويكرد آموزش و سنجش مرحله اثربخشی -

 دانشجويان سازگاری های مولفه و معنوی هوش های مولفه روابط بررسی -

 بیرجند دانشگاه دانشجويان شناختی روان سختی سر و آوری تاب بر صداقت و حقیقت مولفه آموزش -

 ابتدايی دوره عادی آموزان دانش با ناشنوا آموزان دانش پاسخ بازداری و كاری حافظه مقايسه -

 با 1336تا 1334 زمانی دربازه بیرجند دانشگاه خاص موارد كمیسیون به شده ارجاع دانشجويان تحصیلی برافت موثر عوامل -

 فردوس شهر متوسطه دوم مقطع آموزان دانش تحصيلي هاي هيجان و خانواده ارتباطي الگوههاي رابطه در هيجاني هوش اي واسطه نقش -

 بيرجند دانشگاه دانشجويان تحصيلي فرسودگي بر فراشناختي حالت و باورها آموزش اثربخشي -

 خانواده هاي باور و پروري فرزند ابعاد و ها سبك از ادراك طريق از نوجوان -پدر تعارض شدت و فراواني بيني پيش -

 هنرستاني آموزان دانش تحصيلي عملكرد و توجه دامنه بر همراه تلفن از استفاده نقش -

 ويژه نيازهاي با كودكان مادران والديني تنيدگي بر آگاهي ذهن آموزش تاثير -

 نوجوان -والد تعارض بدون و تعارض با هاي¬خانواده در والدين و دختر نوجوانان ناسازگار هاي¬ه واره¬طرح مقايسه -

 والدين استرس با مقابله هاي سبك و اشتغال وضعيت اساس بر رفتاري اختالل فاقد و رفتاري اختالل با ابتدايي آموزان دانش مقايسه -

 19-19 تحصيلي سال بشرويه شهر پسرانه دبيرستانهاي آموزان دانش تحصيلي پيشرفت و انتقادي تفكر با پيشرفت اهداف و اجتماعي حمايت بين رابطه -

 

 

 



 

 

   عضويت در مجامع ملی و بین المللی: .3

 از ابتدای تاسیس عضو سازمان نظام روانشناسی  و  مشاوره 

 و مشاوره دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی 

 

 عاليق حوزه تخصصی: .3

 خانواده درمانی و زوج درمانی 

 مشاوره قبل از ازدواج 

  ريشه های تحولی )سبک فرزند پروری( طرح واره ها و آسیب های آنبررسی 

  اختالل های روانی  و مشكالت منش شناختی)سبک فرزند پروری( بررسی ريشه های تحولی 

  درمان آسیب ها و مشكالت رفتاری و روانی 

 

 

 فعالیت های تخصصی بالینی : .11

  1333طالقانی بیرجند تا سال  و خیاباندر خیابان مدرس  1331افتتاح كلینیک تخصصی  سال 

  اه دانشگمشاوره و روانشناسی تخصصی خدمات تعطیلی كلینیک شخصی و راه اندازی كلینیک

 و ارائه خدمات تخصصی تا كنون 33بیرجند در سال 

  عضو گروه تخصصی مصاحبه گران مشاوران استان سازمان بهزيستی 

 روانشناس مصاحبه های استخدامی در استان 

 خورشید و روانشناختی ز و مسئول فنی مركز تخصصی خدمات مشاوره ایصاحب امتیا 

 

 


