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 رزومه

 

 مشخصات فردی : 

   نام: آزيتا 

  نام خانوادگی: امير فخرايی 

 :شيعه اسالم/ دين و مذهب  

 وضعيت تاهل : متاهل 

.iauba.ac@2002afakhraei@gmail.com / 2002mail :afakhraei-E 

 Mob  :09389954619- 09120855881  Tel / fax : 07616674040 - 07616672521 

  :آدرس محل کار 

 دفتر مشاوره دانشجويی واحد بندر عباس، بلوار دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس ،

 : سوابق تحصيلی 

 علوم تجربيرياضي و سال اخر پلم: يد 

 ( 90/16 ليسانس روانشناسي باليني )معدل 

 ( 80/17 فوق ليسانس روانشناسي عمومي )معدل 

 (48/19  معدل كلي روان شناسي سالمت )دكترا 

 :  سوابق اجرايی 

  1381کارشناس مشاوره خانه سالمت )بهزيستی / امور اجتماعی ( در سال 

  1381ستی در سال يمرکز خانه سالمت سازمان بهزمسئول 

  1382در سال  های اجتماعیمسئول مرکز مداخله در بحران  

 1382سال ستی در يسازمان بهزمرکز کاهش طالق  مسئول 

  1383کارشناس مشاوره دفتر مشاوره دانشجويی دانشگاه آزاد بندر عباس در سال  

 تاکنون 1384آزاد بندر عباس در سال  ول مر کز مشاوره دانشجويی دانشگاهمسئ 

 و روان شناسی تربيتی روان شناسی بالينی ، مدير گروه كارشناسی ارشد روان شناسی عمومی 

 پذيرش دكترادر مصاحبه هاي  مصاحبه گر 

mailto:afakhraei2002@iauba.ac
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 در مصاحبه استخدامی بانكهاي استان هرمزگان مصاحبه گر 

 

 : موزشتدريس و آسوابق  

حسااابداري،دينی اهنمايی،روانشناساای عمومی،پرستاري،دهاي روانشناساای در رشااته هاااي همشاااوره و ر ساااب ه تاادريح واحاا سااا   15 

 وعربی،علوم تربيتی و علوم ارتباطات ( 

 هرمزگان دريح در دانشگاه ت 

   واحد بندر عباس اسالمی آزاددانشگاه  ستاديارا 

  1382پيام نور ميناب  از سا  تدريح در دانشگاه  

 برگزاري نشست هاي دانشجويی 

 :  سوابق آموزش و كارگاه 

  1382کارگاه اموزشی مداخله در بحران  در تهران در سال   

  1393شرکت در کنگره بين المللی ايمونولوژي در سال 

 93ه زوج درمانی هيجان مدار در بندرعباس در سال شرکت در کارگا 

  93در بندرعباس در سال شرکت در کارگاه درمان اختالالت جنسی 

 93در بندرعباس در سال  شرکت در کارگاه طرحواره درمانی خانواده 

 93در بندرعباس در سال  زناشويی و خيانت شرکت در کارگاه مداخالت روان شناسی در روابط فرا 

  93در بندرعباس در سال  کارگاه تربيت جنسی کودك و نوجوانشرکت در 

  93اموزش قبل از ازدواج در بندرعباس در سال شرکت در کارگاه 

  93شرکت در کارگاه زوج درمانی در بندرعباس در سال 

  93شرکت در کارگاه درمان مبتنی بر تعهد و پذيرش در بندرعباس در سال 

 93رعباس در سال شرکت در کارگاه اديان کاذب در بند 

  1381گردهمايی مددکاران و روانشناسان مراکز مداخله در بحرانهاي اجتماعی در شيراز در سال 

 1384در سال  دمهارتهاي زندگی  در مشه مربيگري کارگاه آموزش 

  1385کارگاه آموزشی مهارتهاي پيش از ازدواج  در اصفهان در سال 

  1385عباس کارگاه بازآموزي پيش از ازدواج در بندر   

 1384ه دانشجويان در بندر عباس ژکارگاه آموزش مهارتهاي زندگی وي  

 1385ه مشاوران و مديران مراکز مشاوره در سيرجان ژ کارگاه آموزش مديريت عملياتی وي 
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  1384کارگاه آموزشی برقراري ارتباط موثر در کرمان 

  1385کارگاه آموزش زوج درمانی  در بندر عباس 

 ی زوج درمانی کارگاه اموزشCBT 1392سال در بندرعباس  وريت طرواره درمانیحبا م 

 92در سال  بازاموزي کارگاه آموزش مهارتهاي زندگی ويژه دانشجويان در بندر عباس 

  اموزش شيوه نگارش مقاله نويسیISI 91در سال  صيالن بندرعباسحتوسط کانون فارغ الت 

 آموزش محصوالت نابغه کوچولو شيچيدا 

 حقيقاتی :سوابق ت 

 الف(كتاب 

و  و محايت از کودکان در ايران و جهان  تاليف کتاب کودک آزار ی .1

 89ن کتاب بعنوان کتاب برتر سال ياانتخاب 

 کتاب دخرتان فراری  تاليف .2

 کتاب کودکان کار و کودکان خيابانی  تاليف .3

 کتاب رانندگی پر خطر تاليف .4

 92رتر سال كانديد كتاب ب اب اعتياد سنتی و صنعتی کت تاليف .5

 معاونت اموزشي نظام روان شناسي)بصورت گروهي با  کتاب ترمجه  .6

 (حممد ابراهيم مداحيآقاي دكرت  كشور

Deconstructing Developmental Psychology     - Erica Burman 

 

 

 :  ISCو  ISI  ب( مقاله های 
1. Epidemiology of mental disorders among adolescents in the city of Bandar Abbas, Iran, in 2012 in Life 

Science Journal American /  impact factor )آمریکا(     

 

2.Relationship between Risky Driving Behavior and Sensation – Seeking and Sex among Students of Islamic 

Azad University –Bandar Abbas, Iran, in 2012  Journal of Basic and Applied Scientific Research )مصر( 

 

3.The impact of praying and fasting on the mental health of students attending the Bandar Abbas Branch of 

Islamic Azad University in Iran in 2012 Life Science Journal American /  impact factor )امریکا( 

 

4.Comparison of family, personal, social and economic features of runaway and non-runaway girls in Bandar 

Abbas City, Iran  The Asian International Journal of Life Sciences /  impact factor )فیلیپین(     

 

5.Comparison of mental health in children of normal parents and divorced parents in Bandar Abbas, Iran, 

2014   / International journal of Psychology and Behavioral Research  )مالزی( 

 

6.Efficacy of a combination of cognitive-behavioral and metacognitive therapy in major depressive disorders 

(Case Study).   / Ijar journal )آذربایجان( 

 

7.Mental health and quality of life of drug dependents that were treated by methadone maintenance in three-

month period, Bandar Abbas, Iran.2014.   / european-science  Journal )چک( 
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8.The Impact of  Religious-Spiritual Group Therapy on Psychological Symptoms and Spiritual Health of 

Patients of Multiple Sclerosis, MS.   / european-science Journal   )کانادا( 

 

9.Effectiveness of Gestalt Group Therapy in Reducing Anger and Aggressiveness during Driving, in Iran, in 

2014.   / SCRO Annual Report Journal    )چک( 

 

10. The Impact of Teaching Sexual Behavior Skills on Sexual Satisfaction and Married Life Satisfaction /  

Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities.)هند( 

 

11. Examine theRoleofnewdrug usetrendsrehabcentersin Kerman / Asian Journal of Research in Social 

Sciences and Humanities.(هند( 

 

12.  Effectiveness of the Trans-Theoretical Pattern Based Teaching on Students’ Stages of Change in Physical 

Activity.   )فرانسه( 

 

13. Effects ofstressmanagementtrainingonmigraine headaches. Asian Journal of Research in Social Sciences 

and Humanities.)هند( 

 

14.  Effectiveness of Educational Intervention Based on Precede – Proceed Model on altering lifestyle of MS 

Patients. )فرانسه( 

 

15.  The Efficacy of Emotional Focused Couple Therapy (EFCT) on Dysfunctional Relationship Attitudes 

among Couples.  )فرانسه( 

 

 

16. The study of self-care behaviors with training self-knowledge skill and diabetic ulcers. Research in Social 

Sciences and Humanities.  

 

17. THE RELATIONSHIP BETWEENMOTHERPERSONALITY TRAITS AND BEHAVIORAL 

DISORDERS IN SCHOOL CHILDREN.    )کانادا( 

 

18. The relationship between parenting styles and psychological well-being with perfectionism and 
academic performance of high school first grade students in Minab- 2016 )هند) 

 

19. Comparing defense mechanisms and family function in divorcing and normal women of Bandar 
Abbas-2016 )هند) 

 

20. Comparing the family performance and early maladaptive schemas between couples 
on brink of divorce and normal couples in Bandar Abbas City, Iran -2016)هند) 

 

21. The relationship between emotion cognitive regulation with burnout and job stress of radiographers in different parts 

of shahid Mohammadi Hospital in Bander Abbas-2016 استرالیا) ) 

 

22. The relationship between Burnout and Coping styles with Job Stress of Radiographers in different parts of shahid 

Mohammadi Hospital in Bander Abbas – 2016 )هند) 

 

23. Effect of Yoga on life quality and mental health of postmenopausal women 50 to 55 years old in Bandar Abbas – 

 (هند( 2016

 

24. Effectiveness of Yoga on Mental Health and menopause symptoms in postmenopausal women 
in Bandar Abbas 2016 )هند) 

 

25. Effectiveness of cognitive-behavioral group couple therapy on sexual dysfunctional 
beliefs among conflicting referred to counseling centers in Bandar Abbas, Iran 2016 )استرالیا) 
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26. Effectiveness of cognitive-behavioral group marital therapy in improvement of marital satisfaction 
between conflicting couples referred to Counseling Centers of Bandar Abbas- 2016 )استرالیا) 

 

27. Training on Conflicts between Parents and Children and Social Skill of Students- - 2016 

 (استرالیا(

 

 

 :ن المللی يشهای ملی و بيا همايپژوهشی   –مقاالت علمی ج( 

 ( 75/19)پايان نامه ليسانس با نمره   آموزان نمونه و عادي شهر سيرجان مقايسه انگيزه پيشرفت و هسته کنترل در بين دانش 

 منبع کنترل در اقدام کنندگاه به خودکشی و افراد عادي در شهر بندر  قايسه ويژگيهاي جمعيت شناختی ،سالمت روانی وم

 (5/19عباس)پايان نامه فوق ليسانس با نمره 

  پذيرش مقاله اثر بخشی آموزش حل مسئله در برخورد با استرس در دختران فراري شهر بندر عباس در همايش سراسري آسيب

 83هاي اجتماعی در مشهد در سال 

 83ي گري و مسائل شهري  در همايش سراسري آسيب هاي اجتماعی در مشهد در سال تکد پذيرش مقاله 

  پذيرش مقاله رابطه بين حمايت اجتماعی و سالمت روان در بين دختران فراري و عادي شهر بندر عباس در همايش سراسري

 82آسيبهاي اجتماعی در بندرعباس سال 

  در همايش سراسري پژوهشگران سيرجان  شهر ردك آزار و غير کودك آزامقايسه ويژگيهاي شخصيتی والدين کوپذيرش مقاله

 83جوان در دانشگاه اراك سال 

 در شهر بندر عباس  در همايش سراسري پژوهشگران جوان  و عادي سالمت روانی کودکان خيابانی  قايسه ميزانم پذيرش مقاله

 83در دانشگاه اراك سال 

 درهمايش ملی   84-85شهر بندرعباس در سال روالدين کودك آزار و غير کودك آزا مقايسه ويژگيهاي شخصيتی  پذيرش مقاله

 86روانشناسی در دانشگاه ارسنجان در سال 

  در همايش ملی 1390مقايسه شيوه هاي فرزند پروري و سبك دلبستگی در افراد معتاد و غير معتاد شهر بندرعباس در سال

 پيشگيري اوليه از اعتياد 

  پژوهشی-فصلنامه علمی -رفتاري بر اختالل نعوظ و شدت عاليم روان شناختی همبود–شناختی اثربخشی درمان 

 1396 -روان شناسی بالينی و شخصيت

 فصلنامه  -نقش فرسودگی شغلی ،حمايت اجتماعی اداراك شده و سر سختی روان شناختی در پيش بينی کيفيت زندگی پرستاران

 1396 -پژوهشی پرستاري ايران-علمی

 سه طرح واره هاي ناسازگار اوليه و سازکار اوليه و سازکارهاي دفاعی با نگرش مذهبی در زنان مبتال به اختالل وسواسمقاي- 

 1396-پژوهشی پژوهش در دين و سالمت -فصلنامه علمی -اجباري و زنان سالم همدان

 1396 -همايش ملی مثبت نگر -اثربخشی واقعيت درمانی گالسر بر اضطراب بيماران ام اس 

 1396 -همايش ملی مثبت نگر -اثربخشی واقعيت درمانی گالسر بر نگرشهاي ناکارامد بيماران ام اس 

  1396 -همايش ملی مثبت نگر -سبك هاي دلبستگی در پيش بينی ناگويی هيجانی 

 1396 -همايش ملی مثبت نگر -نقش هوش هيجانی در ناگويی هيجانی 
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 سبکهاي شناختی و خالقيت با استرس شغلی کارکنان دانشگاه آزاد بندرعباس بررسی رابطه بين  تنظيم هيجان  ، تنظيم- 

 1396-کنفرانس بين المللی

 

 :طرحهاي در دست انجام 

  با همکاري پليس مبارزه با مواد مخدر استان  –شناسايی و اولويت بندي علل مصرف مواد مخدر سنتی در شهر بندرعباس

 هرمزگان

 با همکاري شوراي امنيت ملی استان هرمزگان –چاق مشروبات الکلی در استان هرمزگان شناسايی و اولويت بندي علل قا 

  با همکاري شوراي امنيت ملی استان هرمزگان –شناسايی و اولويت بندي علل سرقت در استان هرمزگان 

 

 : اختراعات 

  در حال ثبت دستگاه( تراشه سالمت کالری سنجChip Health با همكاري یك تیم مهندس ) پزشكي -ي 

 

 ها:يتوانمند 

 با مجموعه نرم افزارهاي كاربردي آشنايیoffice :شامل 

Word – Access –power point – Excel – publisher – internet 

 : اشنايی با نرم افزارهاي گرافيكی شامل 

photo shop – photo impact – crol Draw 

 :آشنايی با موتورهاي جستجوگر عمومی و تخصصی شامل 

Altavista – Finder – Sercher – google – Science Direct – Scous –pub Med 

 ل آماري حليآشنايی با نرم افزار تSPSS 

 :ق يعال 

 و تدریس آموزش 

 هشوقیق و پژحت 

 درمان  

 

 افتخارات: 

  1395دانشجوي نمونه کشور در سال 

 عضو بنياد استعدادهاي درخشان و نخبگان 

 د بندرعباسحجويی امام سن مجتبی )ع( در دانشگاه آزاد اسالمی واصندوق خيريه دانش راه اندازي  
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  تاسيس کانون تقابل دانشگاه و خانواده 

 استاد مشاور در ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه 

 قوق شهروندي دانشگاهحعضو ستاد صيانت از 

 کارشناس اوقات فراغت و پشتيبان سامانه فراغتی دانشگاه 

 1387گاه در سال کارمند نمونه پژوهشگر دانش 

  1390کارمند نمونه پژوهشگر دانشگاه در سال 

  1391کارمند نمونه پژوهشگر دانشگاه در سال 

  1392کارمند نمونه پژوهشگر دانشگاه در سال 

  1393کارمند نمونه پژوهشگر دانشگاه در سال 

  1382همکاري داوطلبانه در کمك به زلزله زدگان بم در سال 

 1389له با آنفلوانزاي خوکی در دانشگاه در سال مسئول تشکيل کميته مقاب 

 وم استاد ارجمند اقاي دکتر اصغر رضويه ، اقاي دکتر جاويدي ،خانم حترم: مرحقيقاتی با اساتيد محهاي تحهمکاري افتخاري در طر
 دکتر مکارمی و...

 عضو:  

 استعدادهاي درخشان و نخبگان استان هرمزگان بنياد 

  سالمت روانشناسی انجمن 

 جمن روانشناسی ايرانان 

 می ايراننظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسال 

  انجمن ايرانی روانشناسی 

  انجمن روانشناسی بالينی 

  ساعت دوره آموزشی کارت عضويت داده می شود ( 100) بعد از گذراندن انجمن هيپنوتيزم بالينی 

  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبه دانشگاه 

 جتماعی نيروي انتظامیاتاق فکر معاونت اعضو 

 اتاق فکر شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگانعضو 

 اق فکر شبکه فعال ازدواج در سازمان ورزش و جوانان عضو ات 

 مر حعضواهدا اعضا سازمان جوانان هالل ا 
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 و نخبه عضو باشگاه پژوهشگران جوان 

 ر نامه :يتقد  

 بعلت ساماندهی امور اسيب ديدگان اجتماعی استان 1382گان در سال از فرمانده نيروي انتظامی استان هرمز 

  بعلت فعاليت جدي در پيشگيري از اعتياد در استان 1391از فرمانده نيروي انتظامی استان هرمزگان در سال 

  ستانبعلت برگزاري همايش بزرگ دانشجويی ايدز در ا 1389از رياست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در سال 

  بعلت تاليف کتاب کودك ازاري در ايران و جهان 1389از مدير کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در سال 

  بعلت فعاليت در کاهش آسيبهاي اجتماعی  1392قوق کودکان ايران در سال حمايت از حاز مدير کل انجمن 

  اليت در کاهش آسيبهاي اجتماعیبعلت فع 1392از مدير کل انجمن کودکان کار ايران در سال 

  بعلت کمك رسانی به زلزله زدگان بم و ساماندهی امور اسيب  1382از معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور در سال
 ديدگان اجتماعی 

  در مسابقه نماز اوردن مقام از رياست دانشگاه براي 

 معاون پيشگيري سازمان بهزيستی –معاون اداري و مالی  –ماعی معاون امور اجت –مدير کل بهزيستی هرمزگان  استاندار ، از-
   1392و 1391- 1390 – 1389 – 1382در سالهاي  مدير کل سازمان ورزش و جوانان استان هرمزگان 

 


