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 به نام خدا

 سوابق آموزشی، پژوهشی و درمانی 

 

  اسماعیل شیریآقای دکتر 

 

 دکتری تخصصی روانشناسی بالینی،

 د بهشتییفارغ التحصیل از دانشگاه شه

 

  

 

 حوزه فعالیت:

 ابژه روابط رویکرد براساس تحلیلی درمانی روان متخصص

  فردی اختلالات درمانگر

  نوجوانی و کودکی دوران مشکلات

 فرزندان و والدین روابط 
 

 سوابق تحصیلی:

 (8931) دانشگاه شهید بهشتیاز روانشناسی بالینی  تخصصی دکتری

 (8931) از دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 

 (8913) از دانشگاه محقق اردبیلی کارشناسی روانشناسی عمومی

 

 تجربی:علمی و سوابق 

  تاکنون( 8936پژوهش و فراگیری روانکاوی براساس روابط ابژه )از سال 

 های آموزشی کارگاه مقدماتی و پیشرفته رویکرد روابط ابژهگذراندن دوره 

  سوپرویژن روان درمانی تحلیلی براساس رویکرد روابط ابژه دریافت 

 روان درمانی و مشاوره 

 پژوهشی-چاپ مقالات علمی، ISC ،ISI 
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 شرکت در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی 

 عضویت در نظام روانشناسی و مشاوره 

 برنده جایزه تحصیلی از بنیاد نخبگان 

 

 

 مقالات منتشر شده

نقش فرهنگ بر ابعاد اختلالات  (.8936) .اسماعیل، شییری، حسیین؛ علیزاده؛ فرزانهزرانی، فریبا؛ حقیقی،  (8

 ات روانی. مجله روانشناسی فرهنگ،پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال اساس براضیررابی 

1 (8 ،)39-888. 

تشییخیص افترا ی اختلال اسییکیزوفرنی از  (.8936. )شیییری، اسییماعیلامانی، ملاحت؛ علیزاده، حسییین؛  (1

 . 81 -8(: 81) 11 ،اسکیزوافکتیو با تمرکز بر محتوای هیجانی خاطرات

نقش حساسیت به اضرراب و  (.8931) .، ولیشیری رفی؛ ص، مولی پور شییری، اسماعیل  ، ملاحت؛امانی (9

-13(: 19) 8 ،شناختیروان. مجله پژوهش در سلامت نظم جویی شیناختی هیجان در اضرراب و افسردگی

93. 

تعیین شبکه معنایی برای کلمات  (.8936و رادفر، فرهاد. ) اسماعیل ،شیری ؛سامان ،کمری ؛وحید، نجاتی (4

(  9)9منتخب فارسیی و طراحی مقیاس حافظ  کابب )مح(( مبتنی بر آن. فصیلنامه روانشناسی شناختی  

8-88. 

مقایسه تربیقی رفتارهای پرخرر  (.8936) شلانی، بیتا؛ صاد ی، سعید. شیری، اسماعیل فردوسی، سیما،  (9

 19 مجله دانشور پزشکی، .فعالیبیش -و افکار خودکشیی در دانشیجویان با و بدون علا م اختلال نقص توجه

(898 :)49-91. 
. بررسییی شیییو  (8931. )دباری، بهناز؛ رومحمدعلیولی پور، مصییرفی؛ مظاهری،  شیییری، اسییماعیل  (6

 ،نجانشیده در بین دانش آموزان راهنمایی پسییر شهرستان ز سیازیبرونیاختلالات رفتاری درونی سیازی و 

 : ؟؟.1 مجله علوم رفتاری اصفهان،

بررسی ماهیت و شیو   لدری در  (.8934) ولی پور، مصرفی. شییری، اسیماعیل ؛ محمدعلیمظاهری،   (7

-87(: 96) 88 ،تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی مجله علوم روسیتاهای شهرستان زنجان.اهنمایی مدارس ر

91. 

ریزی، ی برنامهمقایسه (.8936) شیری، ولی. شیری، اسماعیل امانی، المیرا؛ فدایی، الناز؛ توکلی، مسعود؛   (1

 .خاص )نارسایی خواندن(آموزان با و بدون اختلال یادگیری شناختی در دانش پذیریانعرافتوجه انتخابی و 

 .888-34(: 1) 7 یادگیری، هایمجله ناتوانی

http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article-1-1831-fa.pdf
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article-1-1831-fa.pdf
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article-1-1831-fa.pdf


3 
 

ثربخشی ا (.8936) .کوفهش، مالبنی ج شییری، اسماعیل  هپره؛شی تذکره توسیلی  ، حمیدرضیا؛پوراعتماد (3

  با عملکرد بالااجتمیاعی و کیاهش علا م کودکان دچار اختلال اتیسیییم  هیایمهیارتالگو درمیانی در بهبود 

 .184-839: 88 کاربردی  شناسیروانفصلنامه 

بررسی مهارتهای اجتماعی مثبت و  (.8931) .محمدعلیولی پور، مصرفی؛ مظاهری،  شییری، اسماعیل   (81

مجله  .موزان  لدر،  ربانی و عدم درگیریشیییده در دانش آ سیییازیبرونیمنفی و اختلالات درونی سیییازی و 

 .181-118(: 91) 81، روانشناسان تحولی
مقایسیه حافظه صیریو و ضمنی در  (.8939)مرضییه خوشیحال پناه.  شییری، اسیماعیل  وحید؛نجاتی،  (88

(: 8) 81، بخشیتوانعدم توجه و همتایان سالم. مجله پژوهش در علوم -کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی

898-891. 

هیجانی مبتنی  بخشیتوانبرنامه  تأثیرسی ربر(. 8939)فر انی، سمانه.  شییری، اسماعیل  ، وحید؛نجاتی (81

 .16-83(: 811) 18، مجله علوم پزشکی رازی تهران. در کودکان هیجانیحالات  درک بربر رایانه 

مقایسیه توانایی شیناخت اجتماعی و بازشیناسی  (.8938) ژاله نوری. شییری، اسیماعیل، نجاتی، وحید؛  (89

 .91-83، 18 ،اد پژوهیتیمجله اع. حالات هیجانی در افراد مصرف کننده اوپیوم و همتایان سالم

گیری شناختی نقصان کنترل مهاری و تصمیمشیواهد عصب (.8931) .شییری، اسیماعیل نجاتی، وحید؛  (84

 .81-8: 88 مجله علوم رفتاری،افراد سیگاری.  آمیز درمخاطره

بینی رفتار پیش(. 8916)احمدیان، علی.  شییری، اسماعیل حاجلو، نادر؛ علیزاده، جابر؛ هاشیمی، جواد؛   (89

 .897-844. فصلنامه مرالعات امنیت اجتماعی. خواهی هیجانخصیتی و ش هایویژگیرانندگی براساس 

آمیز در افراد گیری مخاطرهمقایسیه تصمیم (.8931ه. )مبزره گر، فهی شییری، اسیماعیل  ، وحید؛نجاتی  (86

 . 861-893 (:16) 7، مجله اعتیاد پژوهی. مصرف کننده اوپیوم و همتایان سالم.

 


