به نام خدا
رزومه علمی پژوهشی

 -1مشخصات فردی:
هومن

نام :

نام خانوادگی:
نام پدر :

نامور

غالمرضا

تاریخ تولد:

1357

کد ملی:

محل تولد:

تهران

شماره شناسنامه:

2175

نشانی محل سکونت:

تلفن تماس:

تلفن تماس ضروری:

پست الکترونیکی:
Hooman.namvar@gmail.com

 -2سوابق تحصیلی
مقطع

رشته

تحصیلی

تحصیلی

گرایش

مدت تحصیل
از

تا

نام واحد
آموزشی

کشور /شهر
محل تحصیل

معدل

فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا

روانشناسی

بالینی

1375

1379

روانشناسی

بالینی

1380

1383

روانشناسی

سالمت

1390

تاکنون

دانشگاه آزاد
رودهن
دانشگاه آزاد
رودهن
دانشگاه آزاد کرج

ایران /رودهن

15 / 26

یران /رودهن

17 / 91

ایران /کرج

امتحان جامع
18 / 91

 -3وضعیت استخدامی:
تاریخ استخدام1385/07/01 :

وضعیت همکاری :تمام وقت

مرتبه دانشگاهی :استادیار

پایه 7 :

 -4سوابق آموزشی:
وضعیت

تاریخ شروع

ردیف

نام موسسه

1

تدریس در واحدهای
دانشگاههای آزاد کرج

2

مدرس کارگاههای
تخصصی روانشناسی
در مرکز مشاوره
دانشگاه تهران

1391

3

برگزاری کارگاه
"افسردگی ،تشخیص
و درمان" برای
کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی ساوه

1386

4

برگزاری دوره
روانشناسی تحول برای
اعضای هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی
علوم و تحقیقات تهران

1388

5

برگزاری کارگاه
"مقابله با استرس و
پیشگیری" برای
کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی ساوه

1386

6

برگزاری کارگاه
"بررسی ابعاد
اجتماعی اعتیاد" برای
اداره بهزیستی استان
مرکزی

1386

7

برگزاری کارگاه
"روابط اجتماعی
خانوادگی" برای
کارکنان دانشگاه آزاد

1389

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

همکاری
آمار توصیفی /آمار استنباطی/روش تحقیق/
آسیب شناسی روانی /اصول بالینی/
بهداشت روانی /پویایی گروه

مدعو

تاکنون

خانواده درمانی سیستمی ،درمان خیانت با
رویکرد سیستمی ،مشاوره پیش از ازدواج با
رویکرد سیستمی ،گروه درمانی سیستمی

اسالمی ساوه
8

برگزاری کارگاه
"پرورش خالقیت
فردی و گروهی" برای
کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی ساوه

1385

 -5سوابق پژوهشی :

مقاالت :ISI
عنوان مقاله

ر

عنوان مجله

تاریخ چاپ

1
2
3
مقالت علمی پژوهشی:
ر

عنوان مقاله

عنوان مجله

تاریخ چاپ

1

" تحلیل محتوای آیات قرآن از منظر روانشناسی اجتماعی"

دو فصلنامه علمی تخصصی
مطالعات قرآن و حدیث

سال چهارم ،شماره اول1389 ،

2
3

مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی:

ردیف عنوان مقاله

زمان برگزاری

1

" ارتباط بین انگیزه های مذهبی  ،نگرشهای نسبت به 1384
مرگ و معنای شخصی در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی" با همکاری دکتر باقر ثنائی و
دکتر هادی بحیرایی

2

" تحلیل محتوای آیات قرآن از منظر روانشناسی
اجتماعی"

1390

نوع ارائه
چاپ و ارائه شده در اولین
همایش کشوری گفتگوی علم و
دین :مفهوم حیات انسان و
مباحث کاربردی
ارائه شده در اولین کنگره
روانشناسی اجتماعی ،پوستر

3

"رابطه نگرش مذهبی و معناجویی در سالمت روان
پرستاران

1390

ارائه شده در کنگره بینالمللی
روانشناسی دین و فرهنگ،
پوستر

4

" تاثیرات رواندرمانی گروهی در سازگاری اجتماعی
فرزندان نوجوان خانوادههای بیسرپرست شهرستان
ساوه"

1390

ارائه شده در اولین کنگره بین-
المللی روانشناسی کودک و
نوجوان ،شیراز ،پوستر

5

" تحلیل محتوای قرآن از دیدگاه روانشناسی سالمت"

1392

" نخستین همایش سالمت
معنوی ،پوستر

6

"مقایسه حوزه و دانشگاه در سالمت روان و سبکهای 1392
هویت"

نخستین همایش سالمت معنوی،
پوستر

سایر مقاالت تحقیقاتی:
-1
-2

رساله و پایاننامههایی که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهاید:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور:
روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد ساوه با عنوان "اثربخشی مداخالت روانشناسی مثبتنگر بر مهارت مقابله با استرس معنای
شخصی خودکارآمدی و عزت نفس بر فرزندان خانواده شهدا و جانبازان" دانشجو نعیمه سعیدی دفاعشده در سال 92
روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد ساوه با " عنوان رابطه سخترویی روانی و تفکر انتقادی با سبک حل مسئله در دانشآموزان
دختر تیزهوش و عادی دوره دبیرستان" دانشجو رضوان طبیبی دفاعشده در سال 92
روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد ساوه با عنوان " اثربخشی مداخالت روانشناسی مثبتگرا بر افزایش شادی ،خوشبینی،
سخترویی و سازگاری در پرستاران دانشجو" فاطمه ذهبی دفاعشده در سال 92

.1
.2
.3

تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت راهنما:
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت مشاور:

تألیف کتاب :
ردیف

عنوان کتاب

نوع ( تألیف  /ترجمه)

ناشر  /محل نشر

1

کتاب"آمار توصیفی در علوم رفتاری"
با همکاری دکتر محمد داودی و...

تالیف

روانشناسی و هنر

سال انتشار
سال  1386و
چاپ دوم در
سال 1389

2
...
طرح های پژوهشی:

ردیف

عنوان طرح

1

بررسی مدل پیشبینی عملکرد خانواده بیماران مبتال به  MSبراساس شاخصهای 1393
روانشناختی (سخترویی ،تابآوری ،امید و تنظیم هیجانی) و شاخصهای
اجتماعی (درآمد ،تحصیالت ،تعداد فرزندان ،سن ازدواج ،حمایت اجتماعی)
باتوجه به نقش واسطهای بنیانهای اخالقی و تجارب معنوی – با همکاری دانشگاه

تاریخ شروع

تاریخ پایان
تاکنون

علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات ام اس ایران

2

آثار در دست پژوهش و چاپ :
ردیف

عنوان کتاب /مقاله

نوع ( تألیف  /ترجمه)

1

تعیین حجم نمونه از طریق نرم افزار g power

ترجمه

توضیحات

2
...

 -6سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):
ردیف

عنوان مسئولیت

سازمان  /موسسه

سال(های)

1

مدیر گروه روان شناسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

(1385بمدت  3سال)

2

عضو شورای اصلی کمیته تخصصی روانشناسی

در انجمن روانشناسی ایران

سالمت به مدت دوسال از سال
92

...

 -7توضیحات ( افتخارات  /جوایز/سایر ):
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

استاد منتخب دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه  1383و  1385و 1387
تقدیرنامه از مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه 1384
تقدیرنامه از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد ساوه 1384
تقدیرنامه از فرماندار ساوه بهخاطر خدمات مشاوره ای و روان درمانی در شهرستان ساوه .1384
تقدیرنامه از معاونت دانشجویی دانشگاه ساوه به جهت بهبودی در روند خدمات درمانی .1385
تقدیرنامه از معاونت دانشجویی دانشگاه ساوه به جهت بهبودی در روند خدمات درمانی .1386
تقدیرنامه از ریاست دانشگاه آزاد واحد ساوه بهخاطر فعالیتهای آموزشی در سال 1387
تقدیرنامه از ریاست دانشگاه آزاد واحد ساوه در دوره عهدهداری مدیریت گروه برای ارتقا سطح آموزشی و پژوهشی دانشکده 1387
تقدیرنامه از معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد ساوه بهخاطر فعالیتهای علمی پژوهشی در انجمن علمی -پژوهشی روانشناسی
1387
تقدیرنامه از معاون دانشجویی و ریاست دانشگاه آزاد واحد ساوه در سال 1388
منتخب سازمان برنامه جهانی غذا " "Certificate of appreciationدر سال 2010

 -8عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

دارای پروانه درمان از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران به شماره  995از سال 1386
عضو علیالبدل کمیته استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران (استان مرکزی) از سال 1390
مدیر مسئول و صاحب امتیاز "فصلنامه روان شناسی و هنر" (اولین نشریه تخصصی در حوزه های روان شناسی و هنر) از سال
1384
صاحب امتیاز و مدیر مسئول "انتشارات روان شناسی و هنر" از سال 1386
مدرس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران غرب و کرج از سال 1388
ادیتور مجله " "European Journal of Psychology & Educational Studiesاز سال 2014
http://www.journalonweb.com/ejpes
عضو هیئت داوران "فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن"
http://ssgj.iranjournals.ir

 -8عضو انجمن روان شناسی ایران از سال 1382
 -9عضو پژوهشکده علوم شناختی از سال 1382
 -10عضو کمیته اجتماعی شهرستان ساوه در سال 1384
 -11تعاونی مطبوعات و خبرگزاری های داخلی از سال 1384
 -12عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران به شماره  2288از سال1384
 -13عضو برنامه جهانی غذا ) (WFPاز سال1388
 -14عضو مجمع ناشران انقالب اسالمی از سال 1390
 -15عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران از سال 1393

 -9مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
زبان انگلیسی خوب
تسلط بر نرم افزارهای office / SPSS / LISREL

