به نام خدا
رزومه علمی پژوهشی

محل الصاق عکس

 -1مشخصات فردی:
نام  :فاطمه
نام خانوادگی :شاطریان محمدی
نام پدر  :جلیل

تاریخ تولد56/10/14:

کد ملی:

محل تولد :قم

شماره شناسنامه2294 :

نشانی محل سکونت:

تلفن تماس:

تلفن تماس ضروری:

پست الکترونیکیfshaterian@yahoo.com :

 -2سوابق تحصیلی
مقطع

رشته

تحصیلی

تحصیلی

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

گرایش

روانشناسی

روانشناسی بالینی

سنجش و

سنجش و اندازه

اندازه گیری

گیری

روانشناسی

مدت تحصیل
از

تا

آموزشی

محل تحصیل

دانشگاه آزاد واحد
1375

1378

قم

قم

18 / 99

دانشگاه عالمه
1379

1382

روانشناسی
تربیتی

نام واحد

کشور /شهر

معدل

طباطبایی

تهران

17 / 76

دانشگاه آزاد واحد
1384

1390

علوم و تحقیقات

تهران

17 / 16

 -3وضعیت استخدامی:
تاریخ استخدام1385 :

وضعیت همکاری :تمام وقت

مرتبه دانشگاهی :استادیار

پایه 6 :

 -4سوابق آموزشی:
ردیف

نام موسسه

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

1

آموزش و

حق التدریس

1380

1383

مشاور مدرسه

پرورش قم
2

دانشگاه پیام نور

حق التدریس

1391

1392

آمار استنباطی -روانسنجی

قم
3

دانشگاه آزاد

تمام وقت

1385

کنون

آمار پیشرفته – سنجش و اندازه گیری-
آمار استنباطی – روانشناسی یادگیری

اسالمی واحد
ساوه

 -5سوابق پژوهشی :

مقاالت :ISI
ر
1

تاریخ چاپ

عنوان مجله
عنوان مقاله
Testing the mediating role of teachers’ self2011 Asia Pacific Eduction
Review
efficacy beliefs in the relationship between
sources of efficacy information and students
achievement

2
3
مقالت علمی پژوهشی:
ر

عنوان مقاله

عنوان مجله

تاریخ چاپ

1

تأثیر تحمل ابهام بر باورهای فراشناختی و درگیری

دو فصلنامه راهبردهای

1392

تحصیلی دانشجویان

شناختی در یادگیری

بازسازی مقیاس یکپارچه هوش معنوی :اعتباریابی،

روان شناسی و دین

2

رواسازی ،بررسی ساختار عاملی و فرآوری نسخه های
موازی

1392

1391

فصلنامه پژوهش های روان

بررسی ویژگی های روان سنجی فرم تجدید نظر شده

.شناسی اجتماعی

پرسش نامه حل مساله اجتماعی در میان دانشجویان رشته

3

ریاضی
1392 مجله مطالعات جامعه شناختی

–ارتباط میان نگرش مذهبی و شایستگی اجتماعی والد

جوانان

 دبیرستان:فرزندی با فراشناخت هیجانی (مورد مطالعه

4

)های شهر ساوه
1385

پژوهش های تربیت اسالمی

یررسی فراتحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت دبیران دینی و

5

قرآن در جلب عالقمندی دانش آموزان به این دروس
1390

روانشناسی معاصر

 هوش اخالقی و اعتیاد،الگوی شخصیت سرشت و منش

6

به اینترنت در دانشجویان
2012 European Journal of
Scientific research

2012 Prime Research on
Education
2012 European Journal of
Scientific research

2013 Journal of Behavioral
Addictions

Individual Factors Antecedents of
Academic Procrastination: The Role of
Perfectionism Components and
Motivational Beliefs in Predicting of
Students Procrastination
The predictive role of loneliness and
internet addiction and the moderating role
of field of study and gender in students
A Survey on the Effectiveness of
Fordyce’s Happiness-Based CognitiveBehavioral Training on the Stress Due
to Academic Expectations of Students,
Parents, Teachers and the Students’
Academic Achievement and Happiness
A brief report on the relationship
between self-control, video game
addiction and academic achievement in
normal and ADHD students -

7

8

9

10

:مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی

نوع ارائه

زمان برگزاری

ردیف عنوان مقاله

سخنرانی

1390

رابطه کمال گرایی و باورهای انگیزش با اهمال
کاری تحصیلی در دانش آموزان پیش دانشگاهی
شهر تهران

1

پوستر

1390

 یاسمین، فاطمه شاطریان،مریم حق بین
رابطه خودکنترلی و ابعاد آن با اعتیاد به.عابدی

2

بازیهای رایانه ای دردانش آموزان بیش فعال و
عادی دختر و پسرمقطع اول دبیرستان
3

بررسی ویژگی های روان سنجی فرم تجدید نظر
شده پرسش نامه حل مساله اجتماعی در میان
دانشجویان رشته ریاضی

1390

سخنرانی

4

ارتباط میان نگرش مذهبی و شایستگی اجتماعی
والد–فرزندی با فراشناخت هیجانی

1391

پوستر

بازسازی مقیاس یکپارچه هوش معنوی :اعتباریابی1391 ،
رواسازی ،بررسی ساختار عاملی و فرآوری نسخه
های موازی

سخنرانی

1391

سخنرانی

1392

پوستر

5

الگوی شخصیت سرشت و منش ،هوش اخالقی و
اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

6

نقش میانجی بهزیستی اجتماعی:مدل یابی روابط
هدف زندگی ،انتظار پیامد و فرسودگی تحصیلی
2011 Testing Bandura’s theory in school,
International Conference on
Education and Educational
Psychology (ICEEPSY
1393
تأثیر روش اجتماع پژوهشی بر سواد خواندن در
دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرستان زرندیه

7

8

سخنرانی

سخنرانی

9

تاثیر آموزش مدیریت هیجان بر احساس تنهایی
دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان
بروجرد

1393

ارائه مجازی

10

تأثیر ادراک شیوه والدین بر رغبت تحصیلی و
تحول مفهوم خود در دانش آموزان دختر
دبیرستانی شهرستان زرندیه

1393

پوستر

11

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر انعطاف پذیری
شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد ساوه

1393

ارائه مجازی

12

تأثیر کارکرد خانواده و ادراکات فعالیت های
کالسی بر تفکر تأملی و یادگیری اجتماعی –
هیجانی در دانش آموزان دختر دبیرستانی
شهرستان ساوه

1393

ارائه مجازی

13

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر هوش اخالقی و
انعطاف پذیری شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد
ساوه

1393

سخنرانی

14

بررسی تأثیر تکالیف چندرسانه ای بر یادگیری

1392

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 راهنما30:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور32:
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت راهنما:
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت مشاور:
تعدادی از پایان نامه های راهنمایی شده

-1رابطه کمال گرایی باورهای انگیزشی باصفت اهمال کاری تحصیلی :دانشجو زهرا شاه محمدی
 -2رابطه بین نگرش های مذهبی والدین شایستگی اجتماعی والد -فرزندی با فراشناخت هیجانی دانش آموزان مقطع
دبیرستان شهرستان ساوه :دانشجو ملیحه فیروز صمدی
-3تاثیر تحمل ابهام بر باورهای فراشناختی و درگیری تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه:
دانشجو فاطمه علیزاده
 -3ارزیابی مدل فعالیتهای یادگیری خالقیت محور در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساوه :دانشجو منصوره مقیمی.
 -4بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس سخت رویی مرتبط با مدرسه در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ساوه .دانشجو
نونا تقوی.
-5بررسی تاثیر سبک های پردازش اطالعات منطقی  -تجربه ای بر ذهن آگاهی و سازگاری تحصیلی :دانشجو نجمی جعفری.
 -6رواسازی پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان قم .دانشجو مریم قرنلی.
-7تاثیر آموزش مبتنی بر وب بر بهبود یادگیری ریاضی و نگرش به ریاضی .دانشجو منصوره نیرومند
 -8اثربخشی روش تدریس تعاملی مبتنی بر اهداف شناختی بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان فارسی ( .)1دانشجو
منصور رمازی
 -9رابطه بین سبکهای حل مساله وحمایت اجتماعی با استرس تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر پایه سوم متوسطه .دانشجو
نینا گنجی
 .-10بررسی ویژگی های روان سنجی فرم تجدید نظر شده پرسش نامه حل مساله اجتماعی در میان دانشجویان رشته

ریاضی .دانشجو ملیحه میرزا علی شیخ رضایی
 -11مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان خالق رشته های علوم تجربی و علوم انسانی مقطع پیش دانشگاهی
شهرستان ملکشاهی :نورعلی مرادی
 -12بررسی رابطه بین هوش هیجانی ورضایت شغلی با خود کار آمدی معلمان شهرستان مشگین شهر .دانشجو سجاد
پاداشی

تألیف کتاب :
ردیف

عنوان کتاب

نوع ( تألیف  /ترجمه)

سال انتشار

ناشر  /محل نشر

1
2
...
طرح های پژوهشی:

ردیف

عنوان طرح

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

بررسی مقایسه ای میزان رضایت شغلی معلمین زن دوره های سه گانه

1382

1383

تحصیلی آموزش و پرورش استان قم
2

بررسی میزان روایی پایایی و شاخصهای دشواری و تمیز سؤاالت آزمونهای

1383

1384

معلم ساخته دروس ریاضی  ،فیزیک ،شیمی ،عربی و زبان سال اول دوره
متوسطه شهرستان قم در سال تحصیلی 8۴
3

یررسی فراتحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت دبیران دینی و قرآن در جلب

1384

عالقمندی دانش آموزان به این دروس

آثار در دست پژوهش و چاپ :
ردیف

عنوان کتاب /مقاله

نوع ( تألیف  /ترجمه)

1

مشاوره و روان درمانی آدلری

ترجمه

2

نظریه ها و الگوهای تدریس

تالیف

3

تأثیر سبک های پردازش اطالعات منطقی-تجربهای بر
ذهن آگاهی و سازگاری تحصیلی دانشجویان

مقاله

توضیحات

1385

مدلیابی اهداف پیشرفت چهارگانه در نوجوانان بر مبنای
پدیدآورندگی ،راکدماندگی و سبکهای فرزندپروری والد

4

سرپرست خانواده

مقاله

مطالعه تطبیقی تاثیر فعالیت های پس از مدرسه بر
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای هوشمند و

5

مقاله

سنتی شهرستان قزوین
Relationship between religious orientation and
 marital satisfaction and tolerance of ambiguityمقاله
in high school teachers couples

6

 -6سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):
عنوان مسئولیت

ردیف

سازمان  /موسسه

1
2
...

 -7توضیحات ( افتخارات  /جوایز/سایر ):
.1
.2
.3
 -8عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
انجمن روانشناسی ایران
 -9مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
تسط بر زبان خارجی در حد خوب
دارای مهارتهای مربیگری SPSS
آشنایی کامل با نرم افرازLISREL
آشنایی کامل با مهارتهایی هفت گانهICDL

سال(های)

