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 -1مشخصات فردی:
نام  :بهشته
نام خانوادگی :نیوشا
نام پدر  :جعفر

تاریخ تولد1343:

کد ملی:

محل تولد :تبریز

شماره شناسنامه161 :

نشانی محل سکونت:

تلفن تماس:

تلفن تماس ضروری:

پست الکترونیکی:
Beheshteh_niusha@yahoo.com
_

 -2سوابق تحصیلی
مقطع

رشته

تحصیلی

تحصیلی

گرایش

مدت تحصیل
از

تا

نام واحد
آموزشی

کشور /شهر
محل تحصیل

معدل

فوق دیپلم
لیسانس

روانشناسی

کودکان
استثنایی

1362

1366

فوق لیسانس

 دانشگاه شهیدبهشتی

ایران  /تهران

18/33

دانشگاه آزاد
روانشناسی

تربیتی

1365

1369

اسالمی واحد

ایران  /تهران

17/46

تهران  /مرکز
دانشگاه آزاد

دکترا
روانشناسی

عمومی

1374

1379

اسالمی واحد

18/02

علوم تحقیقات

 -3وضعیت استخدامی:
تاریخ استخدام1382 :

وضعیت همکاری :تمام وقت

مرتبه دانشگاهی :استادیار

پایه 7 :

 -4سوابق آموزشی:
ردیف

نام موسسه


دانشگاه آزاد

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

رسمی  -تمام وقت

1386

تا کنون

نظریه های رشد پیشرفته ( کارشناسی
ارشد )-

اسالمی
واحد ساوه

روانشناسی اجتماعی ( کارشناسی و
کارشناسی ارشد )-
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 1و( 2
کارشناسی و کارشناسی ارشد )
اختالالت یادگیری ( کارشناسی و
کارشناسی ارشد )
نظریه های انگیزش در تعلیم و تربیت (
کارشناسی ارشد )-
روانشناسی کودکان استثنایی ( کارشناسی

ارشد )
روانشناسی هوش و سنجش آن (کارشناسی
)
آسیب شناسی روانی ( کارشناسی )
روانشناسسی و آموزش کودکان تیز
هوش ( کارشناسی)
روانشناسی اعتیاد (کارشناسی)

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرج

رسمی -تمام وقت

1381

1386

روانشناسسی و آموزش کودکان تیز
هوش ( کارشناسی)
روانشناسی عمومی  1و ( 2کارشناسی)

روانشناسی اجتماعی ( کارشناسی
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 1و( 2
کارشناسی
روانشناسی تربیتی ( کارشناسی )

مرکز آموزشی
فرزانگان وابسته به
سازمان ملی پرورش
استعدادهای در خشان

رسمی –تمام وقت

1368

1382

روش تحقیق – روانشناسی

 -5سوابق پژوهشی :

مقاالت :ISI
ر

عنوان مقاله

عنوان مجله

تاریخ چاپ

1
2
3
مقالت علمی پژوهشی:
ر
1

عنوان مقاله
 .1نیوشا  ،ب  .احدی  ،ح  .بنی جمالی  ،ش  .سلیمی

.2

عنوان مجله
،نشریۀ دانش و پژوهش (فصلنامه

زاده  ،ک  " . ).بررسی عوامل موثر در الگوهای

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

رفتاری دانش آموزان تیزهوش ناموفق و

خوراسگان  ،سال پنجم  ،شماره

مقایسه آن با دانش آموزان تیزهوش موفق "

 ، 15بهار.

نیوشا  ،ب  .گنجی  ،ک  .خادمی ،ل  .میزان شیوع
اختالل های رفتاری در کودکان پیش دبستانی

فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی

تاریخ چاپ
1382

1391

 ،سال دوازدهم  ،شماره ،2

شهرستان رزن .
.3

نیوشا  ،ب  .گنجی  ،ک  .ستوده  ،م  .شیوع نشانه

فصلنامه روانشناسی

های اختالل نارسایی توجه  /بیش فعالب در

افراداستثنایی  ،سال دوم ریا،

تابستان .91

کودکان تیزهوش استان کهگیلویه و بویر احمد ،

شماره ، 6
.فصلنامه اندیشه های تازه در
علوم تربیتی  .سال هفتم  ،شماره
سوم

 .4ذبیحی  ،ر  .نیوشا  ،ب .منصوری  ،م (.رابطه تاب
آوری و جو روانی – اجتماعی کالس با پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمای شهر
تهران

 .فصلنامه ابتکار و خالقیت در

 .5گنجی ،ک .نیوشا،ب .هدایتی ،فاطمه .تاثیر آموزش

تابستان 1391

پاییز 1391

علوم انسانی  ،دوره دوم  ،شماره

خالقیت به مادران بر افزایش خالقیت کودکان
پیش دبستانی

دو فصلنامه مطالعات اسالم و

 ،بهار و تابستان 1391

روانشناسی  .سال  ، 6شماره .10
 .6برزگر بفروئی ،م .جان بزرگی ،م .نیوشا  ،ب  .نقش
پایبندی مذهبی و جنسیت در اضطراب امتحان
 .7خادمی  ،ف .نیوشا  ،ب  .ادراک رفتار فرزند

تحقیقات روانشناختی  .سال

زمستان . 1391

چهارم  ،شماره ، 16

پروری والدین  ،انگیزه پیشرفت و پیشرفت
تحصیلی نوجوانان دختر :مطالعه همبستگی
 .8نیوشا  ،ب  .پاکدامن  ،آ  .اویسی  ،ز  .نقش الگوی

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی .
دوره دوم  ،شماره 4

 ،بهار 1392

تدریس بدیعه پردازی در خالقیت هنری و
تفاوت آن در دختران و پسران .

2
3

مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی:

ردیف عنوان مقاله
1

.1

حسنی  ،ف .صلیبی  ،ژ .نیوشا ،ب  .(.اثر بخشی

زمان برگزاری

نوع ارائه
سخنرانی

آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و تفکر خالق
بر خود مدیریتی و خودکنترلی دانش آموزان
.

سخنرانی
.2

عرب  ،ن .نیوشا  ،ب  . )1392( .نقش صمیمیت

در ارتباط با جهت گیری مذهبی و وضعیت
زناشویی
.3

نیوشا  ،ب  .مالحسینی  ،ا ،ه  .تاثیر آموزش از

سخنرانی

طریق فن آوری اطالعات بر مهارت حل
مساله و انگیزش تحصیلی و عملکرد
تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه
شهر قم .
.4

سخنرانی

نیوشا ،ب .فرقدانی ،آ  .صفری ،ن ،) 2012(.
تاثیر آموزش ابراز وجود بر اضطراب امتحان
دانش آموزان –

.5

سخنرانی

پاکدامن  ،آ  .نیوشا  ،ب .بریری  ،ل )2012( .
رابطه باورهای معرفت شناختی و راهبردهای
یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرج ).

.6

پوستر

فیروز صمدی ،م  .شاطریان  ،ف  .نیوشا  ،ب .
رزمی  ،م  . )1391 ( .رابطه بین نگرش مذهبی
و شایستگی اجتماعی والد –فرزند با
فراشناخت هیجانی در دانش آموزان  :نقش
تعدیل کننده جنسیت

.7

پوستر

نیوشا ،ب .پاکدامن ،آ  .اویسی  ،ز . )1391(.تاثیر
روش تدریس بدیعه پردازی بر خالقیت و
عملکرد تحصیلی درس هنر دانش آموزان
چهارم ابتدایی

سخنرانی

 .8نیوشا ،ب .فرقدانی ،آ  .صفری ،ن ، )1390(.تاثیر
آموزش ابراز وجود بر اضطراب امتحان و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه

سخنرانی

اول راهنمایی
.9

فرقدانی  ،آ .تراز  ،ز .نیوشا  ،ب  )1390 (.اثر
بخشی آموزش شادمانی براسترس ناشی از
انتظارات تحصیلی خود  ،انتظارات تحصیلی

پوستر

والدین و معلمان و پیشرفت تحصیلی و
شادکامی در دانش آموزان  -د
 .10فرامرزی  ،ف .رباط جزی  ،ع  .نیوشا  ،ب .
( . )1390سالمت روانی مربیان تربیتی
مدارس  :نقش رضایت شغلی و باورهای
مذهبی  .سمینار بین المللی سالمت مدرسه .
.11

نیوشا  ،ب  " )1383( .پیشرفت علم و
تکنولوژی و اینده جهان " .

2
3

پوستر

سایر مقاالت تحقیقاتی:
احمدی فقیه  ،م  .طالع پسند  ،س  .نیوشا  ،ب ( . )1391همخوانی  /ناهمخوانی سبک تفکر استاد – دانشجو .فصلنامه تازه های

.1

رواندرمانی .سال هیجدهم  ،شماره  66و  65پاییز و

زمستان .)60 -48(.

نیوشا  ،ب  " ) 1372 ( .عوامل ضعف تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش "  ،مجله استعدادهای درخشان  ،سال دوم  ،شماره – 3مهر/آذر

.2

 ( ترجمه )نیوشا  ،ب . )1371 ( .گزارش پژوهشی " بررسی بازخورد دختران تیزهوش نسبت به معلم در پایه های مختلف تحصیلی "  ،استعدادهای

.3

درخشان  ،سال اول  ،شماره  ، 1بهار.
سایر مجالت :
.1

علیمحمدلو،ا .نیوشا .ب .فرقدانی ،آ .) 1393( .بررسی شیوع ناتوانایی های یادگیری در دانش آموزان تحت مراقبت بهزیستس استان تهران
.فصلنامه نواندیش سبز ( اطالع رسانی ،آموزشی  ،پژوهشی ) سال هفتم  ،شماره بیست و هشتم ،زمستان .1392

.2

نیوشا  ،ب  " . ) 1382 ( .کودک  ،صرع و انواع آن "  ،عشق سوم ( مجموعه مقاالت تخصصی پیرامون مسایل کودکان و نوجوانان ) ،جلد
سوم  ،بهار.

.3

نیوشا  ،ب  "، )1380 ( .تفاوتهای جنسی میان دختران و پسران " عشق سوم  ،جلد دوم  ،پاییز .

.4

نیوشا  ،ب  ". )1380 ( .یحثی پیرامون تیزهوشی و انگیزش " عشق سوم  ،جاد دوم  ،پاییز .

.5

نیوشا  ،ب  " ، )1379( .کم آموزان تیزهوش " عشق سوم  ،جلد اول  ،پاییز

رساله و پایاننامههایی که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهاید:
 . 1 .1رابطۀ بین ترس از موفقیت  ،عزت نفس ب ا انگیزش پیشرفت در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهرستان کنگاور ( الهام فاخری –
) 1387
2 .2مقایسه اثربخشی روش های در مانی رفتاری – شناختی  ،گروهی  ،شناختی بر اظطراب سالمندان مرد و زن آسایشگاه کهریزک ( فرشته فرخنده –
– 1387واحد کرج )
.3

رابطۀ عزت نفس ،بهداشت روانی  ،و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های شهرستان ساوه ( مهدی احمدی نوری – 1387-
واحد ساوه )

.4

رابطۀ رضایت شغلی و باور های مذهبی با سالمت روانی و مسئولیت پذیری مربیان تربیتی زن آموزشگاههای شهر ایالم ( فاطمه فرامرزی – 1387
)

.5

رابطه هیجان خواهی و سازگاری با عملکرد درس آمادگی جسمانی دانش آموزان مدارس تربیت بدنی لرستان کرمانشاه و ایالم ( رضا دارابی –
)1388

.6

رابطۀ پنج عامل بزرگ شخصیت با انگیزۀ پیشرفت دانشجویان فنیو مهندسی ( صفورا پور حسینی )1388-

.7

بررسی رابطۀ بین ویژگی های شخصیتی و جهت گیری هدف در بین دانش آموزان سوم متوسطه ( ساحل مرادی – )1389

.8

مقایسۀ ارزش های میان فردی با انگیزۀ پیشرفت دانش آموزان موفق و ناموفق دبیرستانی ( مهران آرزومند – )1389

.9

بررسی شیوع نشانه های اختالل نارسایی توجه  /بیش فعالب در کودکان تیزهوش استان کهگیلویه و بویر احمد ( مریم ستوده )1389 -

 .10تاثیر آموزش ابراز وجود بر اضظراب امتحان دانشآموزان دختر پایه اول مقطع راهنمایی ( نوش آفرین صفری – )1389
 .11میزان شیوع اختالل های رفتاری در کودکان پیش دبستانی شهرستان رزن ( لیال خادمی )1389
 .12رابطۀ بین خود کارآمدی تحصیلی و انگیزه تحصیلی با پیشرفت ریاضی در دانش آموزان سال اول دبیرستان ( عظمت جباری – )1389
 .13شیوع اضطراب امتحان و اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر کاهش آن در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر کرمانشاه ( خلیل جمشیدی
 )1390 .14رابطۀ عملکرد خانواده و هویت شخصی با تاب آوری در برابر مصرف مواد – ( مهدی نیکوگفتار)1390 -
 .15رابطۀ شیوه های یادگیری و راهبرد های خود نظم داده شده با اضطراب امتحان ( زهرا قاسم زاده )1390 -
 .16تأثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر خالقیت و عملکرد تحصیلی درس هنر دانش آموزان چهارم ابتدایی ( زهرا اویسی )1390-
 .17بررسی رابطۀ منبع کنترل و رضایت شغلی با اتگیزش شغلی ۀموزگاران ( تقی برزگر) 1389 -
 .18رابطه عمللکرد خانواده و راهبردهای یادگیری خود نظم داده با خالقیت ( علیرضا یزدی )1391 -
 .19رابطه بین ویزگی های عاطفی دانش آموزان و نحوه سازگاری آنها در محیط آموزشگاهی ( مهرنوش اسحاق نیا )1391 -
 .20بررسی مقایسه رابطه سبکهای یادگیری با انگیزش پیشرفت و سبک های حل مساله در دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمی اراک  (.معصومه احمدی
شام اسبی )1391 -
 .21تاثیر آموزش از طریق فن آوری اطالعات بر مهارت حل مساله و انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهر قم (
امیر هوشنگ مالحسینی )1391-
 .22مقایسه رفتار های والدین  ،انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی در سه مدرسه نمونه دولتی  ،عادی و غیر دولتی
شهرستان ساوه در سال تحصیلی  ( 91 -90فاطمه خادمی . )1391 -
 . .23شیوع اختالالت یادگیری کالمی و غیر کالمی در دانش آموزان پایه دوم تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان ساوه ( مهدی کوهی )1392-

 . .24رابطه سخترویی روانی و تفکر انتقادی با سبکهای حل مساله در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی دوره دبیرستان ( رضوان طبیبی )1392 -
 .25رابطه جهت گیری مذهبی و وضعیت زناشویی با صمیمیت در دختران متاهل دانشجو دانشگاه آزاد ساوه ( نازنین عرب )1392 -
 .26شیوع اختالالت یادگیری و بررسی برخی متغیر های جمعیت شناختی پیش بینی کننده ناتوانی های یادگیری کودکان و نوجوانان  8تا  12سال
تحت مراقبت بهزیستی استان تهران( ابراهیم علیمحمد لو)1392 -
 .27تاثیر آموزش توانمند سازی بر خودکارآمدی تحصیلی  ،جهت گیری هدف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه ( مهردادیحیائی –
.) 1392
 .28مقایسه اثربخشی روش تدریس یادگیری در حد تسلط  ،روش تدریس مبتنی بر ارتباط و روش تلفیقی بر یادگیری زبان انگلیسی  ،انگیزش زبان
انگلیسی ( ابزاری ) و خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر ساوه ( محمد برنا – . ) 1392
 .29تاثیر روش ترمیمی دیویس بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان نارساخوان ابتدایی  ( .مینا سلیمانی – .)1392

 .30تاثیر آموزش برنامه ریزی چند بعدی بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان اوتیسم کرج ( شهال رضائی شاهی.) 1392-
.31

رابطه بین سبک شناختی و درگیری تحصیلی با هیجان های تحصیلی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم و تحقیقات شهرستان ساوه ( .فریده
نوروزی)1393-

 .32مقایسه ارزشهای فعال در عمل ،بنیان های اخالقی و هوش فرهنگی در دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاه دولتی ودانشگاه آزاد شهر تفرش در
سال تحصیلی  ( 92-93فهیمه امینی .)1393-
دانش آموزان

 . 33رابطه ی مولفه های درون مدرسه ای و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب تحصیلی
) 1393تاثیر هیجان پذیری در تدریس معلمین بر میزان اضطراب تحصیلی و خشم نسبت به مدرسه دانش آموزان دختر و پسر
.34
دبیرستانی شهرستان اسالمشهر

( مهدی حاجی آبادی

( کمال الدین غالمی – .) 1393

تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما :حدود  35عدد
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور :حدود  35عدد
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

سال انتشار

1

"تیزهوشان ناموفق "

تالیف

انتشارات زهد  /تهران

1384

2

...
طرح های پژوهشی:

ردیف

تاریخ شروع

عنوان طرح

1
2

آثار در دست پژوهش و چاپ :
ردیف
1
2
...

عنوان کتاب /مقاله

نوع ( تألیف  /ترجمه)

توضیحات

تاریخ پایان

 -6سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):
عنوان مسئولیت

ردیف

سازمان  /موسسه

مدیریت گروه رشته روانشناسی تربیتی مقطع
کارشناسی ارشد –

1



مدیر یت گروه رشته های روانشناسی
بالینی و عمومی

2

از سال  1388تا سال 1393
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

– مقطع کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم تحقیقات ساوه



از زمستان  1389تاکنون

مدیریت گروه رشته روانشناسی عمومی
مقطع کارشناسی

...

سال(های)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

از سال  1384تا 1386

 -7توضیحات ( افتخارات  /جوایز/سایر ):
.1
.2
.3
 -8عضویت در مجامع و انجمن های علمی :


عضو هیئت داوران همایش نهضت تولید علم در سال  – 1383کرج .



مسئول و عضو گروه تخصصی روانشناسی عمومی در اولین همایش بازنگری دروس روانشناسی و علوم تربیتی در سال . 1384



عضو هیئت رئیسه پانل همایش طالق راهکار های کاهش آن در سال  – 1384کرج ..



برگزاری کارگاههای آموزشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه برای دانشجویان – کارکنان و اساتید .



عضو شورای استان مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره از سال  1390تا کنون .



عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه از سال  87تاکنون .



عضو شورای تحصیالت تکمیلی گروه روانشناسی داشگاه علوم و تحقیقات ساوه از سال  1390تا سال .1393



عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاداسالمی واحد ساوه از سال  1388تا -1390و از سال  1393تا کنون .



عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه از سال  1392تا .1393

 -9مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
زبان انگلیسی

