
  به نام آن كه انسان و دانش را آفريد
  

  صادقي ... خير ا:  نام و نام خانوادگي
  2/2/1343: متولد 

  متأهل :  وضعيت تأهل
  :  سابقه ي تحصيلي

  سال شروع و خاتمه  كشور  دانشگاه محل تحصيل  مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي

علوم پزشكي و خدمات دانشگاه   دكتري  روانشناسي باليني
  82 -87  ايران  بهداشتي درماني ايران

علوم پزشكي و خدمات دانشگاه   كارشناسي ارشد  روانشناسي باليني
  71 -74  ايران  بهداشتي درماني ايران

  62 -67  ايران  اصفهاندانشگاه   كارشناسي  روانشناسي باليني
  13/18:  معدل دوره دكتراي تخصصي
  )75/19(عالي :  نمره رساله دكتراي تخصصي

  اثربخشي رفتار درماني شناختي در درمان مبتاليان به چاقي :  عنوان رساله دكتراي تخصصي
***  

  09/18:  معدل دوره كارشناسي ارشد
  00/19:  نمره پايان نامه كارشناسي ارشد

در ـ گشتالت بـين كودكـان بهنجـار و نابهنجـار      توان تشخيصي آزمون بن:  عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد
  عصب شناختي و هيجاني

  
  : دوره هاي گذرانده 

مدت دوره  نام دوره رديف
  )ساعت(

  مدرس  مؤسسه برگزار كننده

1  Cognitive-Behavioral 
Marital Therapy 

  دكتر دابسون  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  16

2  
Cognitive and Behavior 
Therapy for Anxiety 
Disorders 

16  
  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

  دكتر دابسون

3  
Cognitive and Behavior 
Therapy for Depression 
Disorders 

16  
  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

  دكتر دابسون

  دكتر الدن فتي  انجمن روانشناسي ايران  4 (SFT)طرحواره درماني   4
  دكتر فرشته موتابي

  24  آموزش مهارت هاي زندگي   5
  )سه روز(

  دكتر سيد اسماعيل مهدوي  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  دكتر تورج مرادي  انجمن علمي روانشناسي باليني  9  خانواده درماني مقدماتي  6

آموزش اساتيد مشاور و دبيـران    7
  شناسدكتر حسن حق   دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  20  ستاد شاهد و ايثارگر



كارگــاه آموزشــي مهــارت هــاي   8
وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي      روز 5  زندگي

  ...)معاونت آموزشي و (
  دكتر شهرام محمدخاني

  مهرداد كاظم زاده
    دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  12  طراحي و تحليل پرسشنامه  9

  16  روش تدريس مقدماتي  10
  )روز 2(

    دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  16  نگارش و ارائه مقاالت پزشكي  11
  )روز 2(

    دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  40  روش تحقيق مقدماتي  12
  )روز 5(

    دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  24  روش تحقيق تكميلي   13
  )روز 3(

    دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

14  Reference Manager 6  
  )روز 1(

  ر مهرداد افتخاردكت  انستيتو روان پزشكي تهران

15  SPSS دكتر كرد زنگنه  مؤسسه آموزشي و پژوهشي راهبرد پيمايش  48  مقدماتي و پيشرفته  
  دكتر كرد زنگنه  مؤسسه آموزشي و پژوهشي راهبرد پيمايش  Lisrel 24نرم افزار آماري   16

  

  : سوابق شغلي 
  سال  مكان  سمت

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  روانشناس باليني
  69 -75  )فارابي. د.آ.م(

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  مربي و عضو هيئت علمي
  75 -87  )دانشكده پزشكي ـ گروه روانپزشكي(

  تاكنون 75  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  مشاور علمي مجله بهبود
  تاكنون 82  انستيتو روانپزشكي تهران مشاور علمي فصلنامه انديشه و رفتار

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  در آموزشعضو كميته پژوهش 
(EDC) 

  تاكنون 82

  84 -87  دانشگاه تهران ـ مركز مشاوره  روانشناس باليني
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ...كارشناسي طرح هاي پژوهشي و 

  75 -82  )حوزه معاومت آموزشي و پژوهشي(

  82 -85 انجمن علمي روانشناسي باليني ايران بازرس
  82  انتخابات شوراي مركزي نظام روان شناسي ه انجمن علمي روانشناسي بالينينمايند

اُستان هاي كرمانشاه،(7انتخابات منطقه نماينده سازمان نظام روان شناسي
  84  )همدان، كردستان، ايالم و لُرستان

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  مسئول درمان هاي غير دارويي
  87  )فارابي. د.آ.م(

  88  مركز آموزشي درماني فارابي  ونت آموزشي معا
  

  فعاليت هاي پژوهشي 
 پايان يافته/ در حال اجرا   سازمان سفارش دهنده سمت  نام طرح  رديف



روانـي درهـايهمه گيرشناسي بيمـاري  1
  پايان يافته دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  مجري  1 -)1376(جمعيت شهري كرمانشاه 

2  
، خودكارآمدي، منبعمقايسه ي عزت نفس

كنترل و آسيب شناسي رواني افـراد چـاق   
  سال 15 -40با افراد بهنجار الغر 

  پايان يافته دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  مجري

3  
همه گيرشناسـي اخـتالل هـاي روانـي در

  مجري  2 -)1382(جمعيت شهري كرمانشاه 
سازمان مديريت و برنامه ريزي 

 دانشگاه علوم پزشكي/ استان 
  كرمانشاه

  پايان يافته

4  
ارتباط مصرف مواد نيـروزا بـا متغييرهـاي

شناختي و آسيب شناسي روانـي در نمونـه   
  )1380(اي از نوجوانان شهر كرمانشاه 

  پايان يافته دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه همكار اصلي

5  
ــكي در ــتالالت روان پزشــ ــيوع اخــ شــ

دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي 
  )1380 -81(كرمانشاه 

  پايان يافته دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه همكار اصلي

  
  و كتاب هامقاالت 

  سال/ شماره/ دوره  ارايه/ نشر  عنوان رديف

همــه گيرشناســي بيمــاري هــاي روانــي در جمعيــت شــهري   1
  1379/  3و  2شماره / سال ششم  مه انديشه و رفتارفصلنا  كرمانشاه

ميزان شيوع اختالل هـاي شخصـيت در بيمـاران بسـتري در       2
  1381/ 1شماره / سال هشتم  فصلنامه انديشه و رفتار  مركز آموزشي ـ درماني فارابي كرمانشاه

3  
بررسي سالمت روانـي، رضـايت زناشـويي و خودكارآمـدي در     

ننده بـه بيمارسـتان چهـارمين شـهيد     بانوان نابارور مراجعه ك
  )1382كرمانشاه، (محراب 

پژوهش  هفتمين كنگره
هاي روانپزشكي و 
  روانشناسي در ايران

  1384/ ارديبهشت/ 28 -30
 )دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي(

كودكـان بهنجـار و   بين توان تشخيصي آزمون بندر ـ گشتالت    4
  نابهنجار عصب شناختي و هيجاني

نوروپسيكولوژي سمپوزيوم 
  شناختي ايران

  1381/ آبان/ 6-4
  )دانشگاه بين المللي امام خميني(

5  
بررسي همه گيرشناسي افسردگي در بيماران ديابتي ارجـاعي  
به مركز تحقيقـات ديابـت دانشـگاه علـوم پزشـكي كرمانشـاه       

)1379(  

اولين كنگره پيشگيري از 
  بيماري هاي غير واگير

  1381/ آبان/ 10-7
 )علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه(

مقايسه ي عزت نفس، خودكارآمدي، منبـع كنتـرل و آسـيب      6
  سال 15 -40شناسي روانيِ افراد چاق با افراد بهنجار و الغر 

دومين كنگره پيشگيري از 
  بيماري هاي غيرواگير

  1382/ اسفند/ 17 -19
 )دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي(

7  
نندگان به خودكشي در مراجعـه  بررسي اپيدميولوژيك اقدام ك

كنندگان به اورژانـس مسـمويتهاي بيمارسـتان امـام خمينـي      
  )1379 -80(كرمانشاه 

هفتمين همايش سم 
  شناسي و مسموميت ها

  1381/ ارديبهشت/ 25 -27
  )دانشگاه علوم پزشكي اصفهان(

8  
بررسي اثر خانواده هاي تك والدي بر عـزت نفـس و وضـعيت    

نه اي از فرزندان خـانواده هـاي شـاهد    رفتاري كودكان در نمو
  )1379كرمانشاه، (

دومين كنگره ملي 
بهداشت عمومي و طب 

  پيشگيري

  1380/ آبان/ 15 -18
  )دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(

رويـدادهاي اسـترس زاي زنـدگي و روش هـاي     بررسي نقـش    9
  PTSDمقابله اي در عود عاليم 

كنگره سراسري طب 
  نظامي

  1381/ مهر/ 15 -17
 )عج –اهللا  بقيةدانشگاه علوم پزشكي (

  1380/ آبان/ 15 -18دومين كنگره ملي بررسي همه گيرشناسي اختالل وسواسي ـ جبـري درمـدارس      10



بهداشت عمومي و طب   )1379 -80(ابتدايي كرمانشاه 
  پيشگيري

11  
بررسي همه گيرشناسي افسـردگي در بـانوان جويـاي درمـان     

ده به مركـز آموزشـي ـ درمـاني     ه كننعسقط خودبخودي مراج
  )1381كرمانشاه، (معتضدي 

سمينار بررسي جامع ابعاد 
  سقط جنين در ايران

  1381/ اسفند/ 8-7
  )دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(

12  

بررسي مقايسه اي درمان اختالل وسواسي ـ جبري با كلـومي   
  پرامين و فلئوگزتين

دومين همايش 
سايكوفارماكولوژي و 

ش سراسري سومين هماي
تازه هاي پزشكي و 
  پيراپزشكي اصفهان

  1381/ آبان / 2-1

13  
يت و ضد افسردگي مقايسه اي اثر داروهاي متيل فنيد بررسي

  بيش فعالي/ هاي سه حلقه اي در درمان اختالل كمبود توجه 
اولين همايش بين المللي 

روان پزشكي كودك و 
  نوجوان

  1381/ ارديبهشت/ 10-7

ت روان پزشكي در دانشجويان سال اول دانشگاه شيوع اختالال  14
  1385/ شماره دوم/ سال دهم  مجله بهبود  )1380 -81(علوم پزشكي كرمانشاه 

15  
همه گيرشناسي اختالالت رواني در جمعيت شهري كرمانشـاه  

)1382(  
سومين همايش سراسري 
روان پزشكي فرهنگي و 

  اجتماعي
  1387/ خرداد/ 9-1

15  

با (كل گيري و روش هاي دگرگوني آنها نگرش ها، چگونگي ش
  )تأكيد بر پديده ي اعتياد

اولين همايش علمي ـ 
كاربردي راهكارهاي 

پيشگيري از اعتياد در 
  اُستان كرمانشاه

  1378/ اسفند/ 12
  استانداري كرمانشاه

پرداختن به نگراني هـاي تصـوير بـدن در درمـان شـناختي ـ         16
  رفتاري بيماران دچار چاقي

نگره پيشگيري و اولين ك
  1386/ اسفند/ 4-6  درمان چاقي در ايران

همه گيرشناسي اختالل هاي شخصيت در زندانيان مرتبط بـا    17
  1386/ 3شماره / سال سيزدهم  مجله پزشكي قانوني  مواد مخدر در زندان مركزي كرمانشاه

بررســي ســالمت عمــومي، راهبردهــاي مقابلــه اي و رضــايت    18
  IVFرور و تحت درمان زناشويي در زنان نابا

فصل نامه باروري و 
  1385/ 3شماره / هفتمسال   ناباروري

دانشگاه علوم پزشكي   )کوپر ، فيربورن و هاوکر(رفتاري چاقي  –درمان شناختي   19
  1388سال   كرمانشاه

  
  سوابق آموزشي 

  سال  سازمان سفارش دهده  سخنراني/ عنوان كارگاه آموزشي  رديف
  86  انجمن علمي پيشگيري و درمان چاقي در ايران فتاري در مبتاليان به چاقيدرمان شناختي ـ ر 1
  87  87پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم چاقي، كنترل وزن و عزت نفس 2
  87  11دانشگاه آزاد اسالمي منطقه  )افسردگي و خشم(مهارت مقابله با خلق منفي 3
  88  )دبير اجرايي ( دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  جوانانسمينار يكروزه اختالالت كودكان و نو 4

 


