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بازداری، انتقال، (اندوزش کوتاه مدت یا توجه اجرایی : مکانیسم زیربنایی رابطه حافظه کاری با ھوش سیّال

؟)بروز رسانی توجه
سوابق تحصیلی

 ١٣٨٨در آزمون کتبی ورودی دوره دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه تھران سال ٣اخذ رتبه

 در آزمون کتبی ورودی دوره دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شھید چمران اھواز٣اخذ رتبه
کتاب

چاپ . (با ھمکاری دکتر الھه حجازی. تالیف جردن، کارلیل و استک. نظریه و کاربست: رویکردھا به یادگیری

شماره . تھرانانتشارات دانشگاه). ٢٠٠٨، تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ١٣٩٢نخست، 

.چاپ دوم. ١٣٩٢برگزیده بیست و دومین دوره کتاب سال دانشگاھی در سال . ٩٧٨٩۶۴٠٣۶٣۶٨۴فیپا
مقاله انگلیسی
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پژوھشی داخلی–مقاالت علمی 

- طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی ھای شناختی و روانی حرکتی ). ١٣٩۵(شھابی، روح هللا

١٠١-٧١). ٣(٧. فصلنامه پژوھش ھای کاربردی روان شناختی. کودکان

 کدام مولفه حافظه کاری پیش بینی ). ١٣٩۵(اژه ای، جواد؛ شھابی، روح هللا و خوشقدم خو، سید صدرا

.۵۶- ٣٩). ١(٢٠. کننده بھتری برای ھوش کودکان است؟ مجله روان شناسی

 درآمدی بر بھره مندی از یافته ھای روان شناختی در). ١٣٩۵(شھابی، روح هللا و احمدزاده، محمد امیر

پذیرش نھایی، . (فصلنامه علمی پژوھشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری. تحلیل ھای تاریخی؛ یک مرور انتقادی

).در دست انتشار

 ظرفیت حافظه کاری و کارکردھای اجرایی در آمادگی ابتال به ). ١٣٩۵(تافی، فروغ و شھابی، روح هللا

.)پذیرش نھایی، در دست انتشار(مجله روان شناسی . آلزایمر

 شناخت سیال در کودکان؛ سازه ). ١٣٩٣(شھابی، روح هللا، اژه ای، جواد، آزادفالح، پرویز و فرزاد، ولی هللا

.١٧-١، صص )١(۵. ای یکپارچه یا متمایز اما به ھم مرتبط؟ مجله پژوھش ھای کاربردی روانشناختی



 موزش حل مساله به مادران و آ). ١٣٩٣(شکوھی یکتا، محسن؛ اکبری زردخانه، سعید و شھابی، روح هللا

مجله پژوھش ھای کاربردی روان . اثربخشی آن بر حل مشکالت خانوادگی و روش فرزندپروری آنھا

.١۴- ١صص ). ۴(۵. شناختی

 مکانیسم زیربنایی رابطه حافظه ). ١٣٩٣(شھابی، روح هللا، اژه ای، جواد، آزادفالح، پرویز و فرزاد، ولی هللا

.١٨-٣صص . ۶٩وزش کوتاه مدت یا توجه اجرایی ؟ مجله روانشناسی، شماره کاری و ھوش سیال؛ اند

 الگوی ساختاری ). ١٣٩٠(قاضی طباطبایی، محمود؛ شھابی، علی بازی، ھوشنگ و طرخان، رضا علی

مجله پژوھش ھای کاربردی . رابطه سبک ھای فرزندپروری، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

.٩٠، زمستان ٢. روانشناختی

 رابطه ویژگی ھای شخصیتی با خودگزارش ). ١٣٩٠(اژه ای، جواد؛ شھابی، روح هللا؛ علی بازی، ھوشنگ

.۴١٣- ۴٢۴؛)۴(، سال پانزدھم۶٠شماره . مجله روان شناسی. دھی تقلب تحصیلی

 تبیین ). ١٣٩٠(خوشقدم خو، سید صدرهللا؛ موسوی، سید صاحب؛ شھابی روح هللا و سبحانی نژاد، مھدی

مجله . شدن اقتصادی بر اھداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران-پیامدھای جھانی

.١٩٨-١۵۵صص . ٢شماره . ٨دوره . اندیشه ھای نوین تربیتی

رابطه دینداری و خودکنترلی پایین با ). ١٣٨٨(وح هللا و اکبری زردخانه سعیدخدایاری فرد محمد، شھابی ر

.١١۵-١٣٠، ٣۴مجله رفاه اجتماعی، شماره . استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان

رابطه نگرش مذھبی با رضایت ). ١٣٨۶(خدایاری فرد محمد، شھابی روح هللا و اکبری زردخانه سعید

.١٣٨۶تابستان . دوره سوم. ١٠شماره . فصلنامه خانواده پژوھی. اھلزناشویی در دانشجویان مت

مقایسه نگرش دینی در دانشجویان ). ١٣٨۶(خدایاری فرد محمد، شھابی روح هللا و اکبری زردخانه سعید

- ۵٩ص . ٨۶تابستان . ٢شماره . پژوھش در سالمت روان شناختی. مستعد و غیر مستعد سوء مصرف مواد

۵٣. .

علوم انسانی در ایران؛ وضعیت کنونی و راھکارھای ارتقاء ). ١٣٩۵(سینی، شھابی، روح هللا سید حسین ح

پذیش نھایی، در دست (مجله علمی پژوھشی پژوھشنامه انتقادی . با بھره گیری از الگوی تحلیل درونی

).انتشار
طرح پژوھشی

 ه کاری، سرعت پردازش، حافظ(تدوین بسته آموزشی به منظور ارتقای مکانیسم ھای شناختی پایه

پژوھشگاه علوم انسانی و -. در کودکان) استدالل ادراکی، پردازش دیداری، استدالل و درک کالمی

).در حال اجرا( مجری -مطالعات فرھنگی

 ساخت و استانداری آزمون جامع استعدادیابی شناختی روانی حرکتی در کودکان بر اساس الگویCHC -

)خاتمه یافته(مجری . و مطالعات فرھنگیپژوھشگاه علوم انسانی 

دکتر الھه : مجری طرح. معاونت پژوھشی دانشگاه تھران. گذار از راھنمایی به دانشگاه: جھت گیری آینده

).خاتمه یافته(حجازی 

مجری طرح دکتر حمید . مجمع علمی ممیزی توسعه علم.ممیزی رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی

)خاتمه یافته(یعقوبی 
ھمایش ھا و سخنرانی

ھمایش سراسری زنان و اینترنت . تفاوت جنسیتی در زمینه استفاده از اینترنت با ھمکاری حسین باغگلی

پژوھشگاه نیرو. تھران. آبان٩و ٨. در ھزاره سوم

کاربرد الگوی ارزشیابی سیپ)SIPP (ھمایش ملی روش ھای نوین آموزشی. در برنامه آموزش برای ھمه .

.دانشگاه تربیت دبیر شھید رجایی. تھران. ١٣٨٩اردیبھشت ٣٠و ٢٩



دومین . نقش مذھب در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد با ھمکاری مسعود نصرت آبادی

دانشگاه علوم پزشکی . تھران. ١٣٨۶اردیبھشت ١٣تا ١٠. ھمایش سراسری نقش دین در بھداشت روان

.ایران

با ھمکاری دکتر محمد . ی پایین با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویانرابطه دینداری و خودکنترل

خرداد ٢و ١. چھارمین سمینار سراسری بھداشت روان دانشجویان. خدایاری فرد و سعید اکبری زردخانه

.دانشگاه شیراز. شیراز. ١٣٨٧

رشت. یانششمین سمینار سراسری بھداشت روان دانشجو. ھوش ھیجانی و خودکارامدی تحصیلی .

.٩١اردیبھشت 
سوابق تدریس در مراکز دانشگاھی

کارشناسی ارشد

٩٣-١٣٩٢نیمسال دوم . پردیس بین الملل. دانشگاه تھران. تدریس دروس نظریه ھای انگیزش و روانسنجی

نیمسال . دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات قزوین. تدریس درس آزمون ھای شناختی و استعداد

٩۴-٩٣اول و نیمسال دوم 

 تدریس دروس روان شناسی عمومی پیشرفته،روانشناسی رشد پیشرفته دانشگاه آزاد اسالمی بوئین

)تاکنون٩۵-٩۴زھرا نیمسال اول و دوم 

و ٩٣- ١٣٩٢نیمسال دوم . مرکز شھر ری. دانشگاه پیام نور. گروه علوم تربیتی. آمار استنباطی پیشرفته

٩۴- ٩٣نیمسال اول 
کارشناسی

 و روان شناسی شخصیت در دانشگاه آزاد ٢، روان شناسی رشد ١تدریس دروس روان شناسی رشد

.٨٧-٨٨نیمسال اول سال تحصیلی . اسالمی واحد گرمسار

 دانشگاه آزاد . و روان شناسی اجتماعی از لحاظ تعلیم و تربیت١تدریس دورس روان شناسی رشد

.٨٨-٨٩نیمسال اول سال تحصیلی . اسالمی واحد اسالمشھر

 تدریس درس کاربرد کامپیوتر در روان شناسی)SPSS(آمار توصیفی و آمار استنباطی دانشگاه پیام نور ، .

١٠به مدت (٩٢-٩٣تا نیمسال دوم ٨٩-٩٠نیمسال اول سال تحصیلی . مجتمع علوم انسانی. شھر تھران

).نیمسال متوالی
راھنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد و کارشناسی

کارشناسی ارشد پایان یافته

شھناز معین دوست. . شناسایی رابطه رضایت ذھن اگاھی و تنظیم شناختی ھیجان با رضایت زناشویی .

.شگاه آزاد اسالمی واحد یاسوجپایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین-فروغ تافی- پیش آگھی ھای شناختی آمادگی ابتال به آلزایمر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد -زھره انصاری-ترسیم نیمرخ شناختی افراد مبتال به وسواس فکری عملی

قزوین

انواده و تنظیم ھیجانی در دانشجویان دانشگاه ھای پیش بینی بیماری ھای روان تنی بر اساس عملکرد خ

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و . شھر یاسوج

.پوراندخت شفیعی بیدشاھی- تحقیقات کھگیلویه و بویراحمد



در دروس خواندن و ریاضیساختار و تحول کارکردھای اجرایی در کودکان و رابطه آنھا با عملکرد تحصیلی .

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی

.مھسا اشتری -قزوین

دانشگاه آزاد اسالمی قزوین. نسترن رضایی. اثربخشی آموزش حرکات موزون ورزشی بر بھزیستی روانی
فعالیت ھای علمی

داوری مقاالت ارسالی به مجله ھای علمی پژوھشی

عضو کمیته ارزیابی شایستگی محور متقاضیان استخدام در مناطق نفت خیز جنوب

پژوھشگاه مطالعات آموزش و - مدرس کارگاه ھای آموزشی تفسیر و کاربردھای بالینی آزمون وکسلر

پرورش و پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی
تقدیرنامه

مدیرکل مرکز پژوھش، مطالعات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمھوری

به خاطر برگزیده شدن کتاب رویکردھای یادگیری در جشنواره کتاب سال . سرپرست دانشگاه تھران

دانشگاھی


