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 بنام خدا

 
 اجرایی اجتماعی، علمی، تحصیلی، سوابق خالصه

  مشخصات فردی 

 نام ونام خانوادگی سید علی دوستدار طوسی 

 وضعیت تاهل فرزند 2 دارای متاهل،

41/22/4412  تاریخ تولد 

 آدرس محل کار موسسه ادیب مازندران ساری  

 رتبه علمی مازندران  استادیار دانشگاه فرهنگیان  عضو هیات علمی و                            

 26444514290تلفن همراه:     244-42422444

 s.ali_doustdar@yahoo.com الکترونیک پست

 ارتباط

 

 سوابق تحصیلی

 تاریخ اخذ دانشگاه رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
 1631 دکتر شریعتی ساریتربیت معلم  آموزش ابتدائی کاردانی-1

 1616 دانشگاه تهران روانشناسی بالینی کارشناسی-2

 1613 دانشگاه آزاد رودهن مشاوره کارشناسی ارشد-3

 1631 دانشگاه  آکادمی ارمنستان روانشناسی سالمت دکتری تخصصی-4

مطالعه ارتباط متقابل سبک های مقابله ، تاب آوری وکیقیت زندگی با توانائی های بالقوه شناختی  : عنوان پایان نامه دکتری
 بیماران قلبی وعروقی استان مازندران

 

علمی–سوابق اجرایی   

/اجرائیسمت شغلی دانشگاه /سازمان از تاریخ تا تاریخ  

وفرهنگی معاون آموزشی ،پژوهشی دانشگاه فرهنگیان مازندران 5931 تاکنون  

پرورش مازندران اداره کل آموزش و 5931 5931  کارشناس مسئول مشاوره  

پرورش نکاء اداره آموزش و 5931 5931  کارشناس مسئول مشاوره  

5593 پرورش نکاء اداره آموزش و 5913   آموزگار شاغل در مدارس 

5931 5593  مدیر دبستان ابتدائی اداره آموزش و پرورش نکاء 

مازندرانش مشاور مدیر کل آموزش وپرو اداره کل آموزش و پرورش مازندران 5931 تاکنون  

ی عضو کمیته کاربست معاونت امور پرورش 5931 5931  عضو کمیته  

3593 کشور 9منطقه نائب رئیس نظام روانشناسی  نظام روانشناسی کشور 5939   

1593 مازندران عضور شورا نظام روانشناسی  نظام روانشناسی مازندران 5933   

اسالمیعضو انجمن  انجمن اسالمی دانشجویان اروپا 5931 5931  

 مدیر گروه روانشناسی ادیب   هشت سال 5931 8931

/ اجرائیسمت شغلی دانشگاه /سازمان از تاریخ تا تاریخ  

عضو شورای تحقیقات اداره کل آموزش و  5931 تا کنون  عضو شورا
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علمی–سوابق اجرایی   

 پرورش مازندران

 عضو کمیته  عضو دبیرخانه معلم پژوهنده  5931 5931

زش و کمیته تخصصی تحقیقات اداره کل آمو 5931 تا کنون
 پرورش مازندران 

 عضو کمیته 

ان  عضو ستاد شورای فرهنگی واجتماعی است 5931 تاکنون
 مازندران

 عضو ستاد

شورای پژوهش اداره کل آموزش و پرورش  5931 تاکنون
 مازندران

 نائب رئیس

 رئیس کمیته  رئیس کمیته ناظر بر نشریات  5931 تا کنون

 رئیس کمیته  رئیس کمیته راهبردی آموزشی ومهارتی  5931 تاکنون

 مدیر گروه روانشناسی  دانشگاه فرهنگیان  5931 5931

 مدیر گروه روانشناسی  دانشگاه ادیب 5931 تاکنون

 مدیر گروه ارشد روانشناسی  ورزشی دانشگاه ادیب 5931 تاکنون

 مدیر گروه ارشد روانشناسی  تربیتی دانشگاه ادیب 5931 تاکنون

 مدرس آموزش خانواده دروه کشور و استانی  آموزش و رپرورش  5933 تاکنون

 مدرس ضمن خدمت  آموزش و پرورش استان  آموزش و پرورش 5931 5931

 مدرس دوره مهارت زندگی دوره کشوری  آموزش و پرورش 5931 5931
 

 

 

 اجتماعی و پژوهشی فرهنگی، تحصیلی، سوابق مالحظات

 1631کسب مقام اول پژوهشگر برتر کشوری دانشگاه فرهنگیان کشور در سال -1

1631کسب عنوان کارشناس نمونه کشوری وزارت آموزش وپروش در سال -1  

1631درسال  کسب مقام سوم کشوری مشاور برتر-6  

1631کسب مقام اول استانی مشاور برتر درسال -1  

دریافت لوح تقدیر بعنوان مسئول پیشگیری از آسیب های اجتماعی در آموزش وپرورش از معاون ریاست جمهور-1  

دریافت لوح تقدیر از رئیس مجلس شورای اسالمی جهت ارتقاء سطح سالمت روان در آموزش وپرورش مازندران -3  

کننده جشنواره مشاوران بهداشت روانی در آموزش وپرورش استان مازندرانبرگزار -1  

برگزار کننده دوره تربیت مدرس استانی مهارت های زندگی در آموزش وپرورش -3  

آموزش وپرورش مازندران طرح برگزاری کارگاه روانشناسی شادی ومهندسی مقابله با شکست در مدارسو اجرای  ارائه -3  
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 )مشاوره راهنما، تدریس،( آموزشی سوابق

نقش در  ترم پایان ترم شروع مقطع تدریس عنوان درس محل تدریس

 تدریس

دانشگاه فرهنگیان 

 مازندران 

 -روانشناسی رشد–روانشناسی تربیتی 
اصول وفنون –روانشناسی یادگیری 

مشاوره ...آسیب شناسی روانی 
 .روانشناسی شخصیت ..

و کارشناسی 

 کارشناسی ارشد

 مدرس  تاکنون 5931

 -روانشناسی رشد–روانشناسی تربیتی  دانشگاه ادیب 
اصول وفنون –روانشناسی یادگیری 

مشاوره ...آسیب شناسی روانی 
 .روانشناسی شخصیت ..

کارشناسی 
 وکارشناسی ارشد

 مدرس تاکنون 5931

دانشگاه آزاد اسالمی 

 ساری 

 -رشدی روانشناس–روانشناسی تربیتی 
 روانشناسی یادگیری

 استاد راهنما تاکنون 5931 کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی 

 عالمه آملی 

 -ی رشدروانشناس–روانشناسی تربیتی 
 روانشناسی یادگیری

 استاد راهنما تاکنون 5931 کارشناسی ارشد

 

 

 

 داوری )مجالت تخصصی ، همایش ها ،جشنواره هاو ....(
 تا تاریخ از تاریخ نوع همکاری سمت خدمتمحل  عنوان فعالیت

Executive Structure of 

the Conference  

Armenia Referee Scientific 

Committee 

1159 1159 

 همایش بهداشت روان کودک و

 نوجوان 

  5939 داور مسابقات  هئیت علمی  دانشگاه فرهنگیان مازندران 

  5933 داور فصلنامه  هئیت علمی  دانشگاه فرهنگیان مازندران  پرتو اندیشه  لنامه فص

  5933 داور همایش  هئیت علمی  دانشگاه فرهنگیان مازندران  بهداشت روان همایش دین و

داور پایان نامه  مدرس  دانشگاه ازاد ساری  داور پایان نامه ها دانشجوئئ
 کارشناسی ارشد 

 تاکنون 5931

 

 

 طرح های پژوهشی

سال  طرحعنوان  طرحنوع  ردیف

 ارائه

 طرحنقش در  محل ارائه

 مجری طرح اداره کل آپ مازندران 5939 بررسی عوامل موثر بر میزان خودکشی در میان دانش اموزان استانی  8

 مجری طرح اداره کل  آپ مازندران 3131 بررسی عوامل موثر بر گرایش به اعتیاد در بین دانش آموزان  کشوری  2

 طرح مجری مازندران آپ  کل اداره 3131 بررسی سالمت روانی دانشجویان تربیت معلم استان مازندران استانی  3

 طرح مجری مازندران آپ  کل اداره بررسی عوامل موثر بر مشارکت جویی دانش آموزان دختر در  استانی  4
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 آموزش و پرورش
 

 

 تالیفات کتب

تاریخ /محل  انتشارات نوع اثر عنوان اثر ردیف

 انتشار
 5931 انتشارات محامد کتاب  مهارت اساسی زندگی ویژه دختران  1
 3131 انتشارات محامد کتاب  مهارت اساسی زندگی ویژه پسران 2

 3131 انتشارات محامد کتاب  اشنائی با رشته های فنی وحر فه ای  9

 

 مقاالت چاپ شده

ارانتشتاریخ  مجله نوع مقاله عنوان مقاله ردیف  محل/کشور 
بی بررسی تاب آوری در بیماران قل 1

  عروقی بستری در بیمارستان–

پژوهشی –علمی   ایران 3131 علوم پزشکی مازندران 

ب بررسی رابطه متقابل میزان تا 2

اوری وحافظه در بیماران قلبی 

 وعروقی 

پژوهشی –علمی   ایران 3131 مطالعات ناتوانی 

مقابله  سبکهایبررسی تاثیر متقابل  9

ی وهمودینامیک بر کیفیت زندگ

 بیماران قلبی وعروقی

پژوهشی –علمی   ایران 3131 پرستار وپزشک در رزم 

4 Study Analysis Of Coping 

In The Coronary Diseases 

And Myocardial Infraction 

ISI Life Science Journal 1131 امریکا 

5 Analyzing Reciprocal 

Relation between mental 

capacity Attention and its 

coping Styles 

cardiovascular patients 

ISI Journal Of Basic And 

Applied Scientific 

Research 

 مصر 1131

6 Locus of Control and mal 

adaptive schema as 

predictor obsessive –

compulsive symptom 

dimension in Armenian 

participants 

ISI Life Science Journal 1131 امریکا 

7 Comparative analysis of 

resilience in the healthy 

persons and cardiovascular 

patients  

پژوهشی–علمی   Journal of scientific and 

practical medicine 

 ارمنستان 1131

1 A survey on general health 

and social support of 

students who have lost 

their father in the war 

Golestan   

پژوهشی–علمی   Journal of scientific and 

practical medicine 

 ارمنستان 1131

3 Comparative Study Of 

Coping Styles in the 

Cardiovascular Diseases 

And Healthy Persons  

پژوهشی–علمی   Journal of scientific and 

practical medicine 

 ارمنستان 1131

81 Relationship between 

different types of education 

 International Journal of اسکوپوس

Education and Literacy 

 استرالیا 1132
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emotional spiritual 

intelligence  

Studies 

 

 

 همایش های علمی

نوع  عنوان مقاله عنوان همایش ردیف

 پذیرش

داخلی/ بین 

 المللی

 سال

8 The first international 
scientific –research 
conference of Iranian 
students(Yerevan-Armenia) 

بررسی عوامل روانشناختی تاب آوری 
سبک های مقابله کیفیت زندگی 

 وکارکردهای ذهنی در بیماران قلبی 

 5931 بین المللی پوستر 

2 The first international 
scientific –research 
conference of Iranian 
students(Yerevan-Armenia) 

ا رابطه بین کارکرد های هوش هیجانی ب
زناشوئیرضایت   

 5931 بین المللی پوستر

9 The second international 
scientific –research 
conference of Iranian 
students(Yerevan-Armenia) 

Evaluation Of Prevalence 
Heart Disease And Its 
Relationship With Coping 
Style Patients With 
Cardiovascular 

 1159 بین المللی پوستر 

4 The third international 
conference neuroscience and 
biological   

Definition of psychosocial 
status in patinas with 
diabetes 

 1159 بین المللی مقاله 

دومین همایش ملی راهکارهای توسعه  5
شاوره و وترویج علوم تربیتی وروانشناسی م

 واموزش در ایران 

تلفیقی  دینی انسان با دیدگاهمراحل تربیت 
 اسالم وروانشناسی

 5931 ملی  مقاله 

اسی علوم دومین کنفرانس بین المللی روانشن 6
 تربیتی وسبک زندگی 

ع زنان وسازگاری زناشوئی ساختار توزی
 قدرت در خانواده

 5931 بین المللی پوستر

اورهاولین همایش پلیس ،روانشناسی ومش 7 امین اسیبهای اجتماعی در تکارکرد فرایند  
ر امنیت وبرسی نقش پلیس وخانواده د

 پیشگیری

 5931 ملی  پوستر 

دومین همایش ملی راهکارهای توسعه  1
شاوره وترویج علوم تربیتی وروانشناسی م  

آموزش دانش محوری وجهانی شدن در 
 کشور های درحال 

 5931 ملی  مقاله 

شگاه سازنده گرائی زیر بنای رسالتهای دان دومین همایش ملی تربیت معلم  3
 فرهنگیان

 5931 ملی  پوستر 

چهارمین همایش ملی جایگاه مشاوره در  81
 تعلیم وتربیت 

 5931 ملی  مقاله  تعلیم وتربیت شاداب

88 51th international congress  

sport  sciences  

Comparative study of 
mental health between two 
groups tend 

 5931 بین المللی پوستر

 

 

 TOT)شرکت در کارگاه های آموزش مربیان)



3 
 

 

 سال ساعت دوره  نام مدرس/مدرسین  سازمان یا دانشگاه برگزار کننده دوره عنوان کارگاه

 3/3/33 51 خانم امامی بهزیستی مهارت زندگی در محیط کار

درمان راه حل محور )آموزش 
 مشاوره طالق( 

 بهزیستی
 دکتر نظری

51 1/1/31 

 51/3/39  51          دکتر  فرح بخش       بهزیستی                  مشاوره مراجعان طالق

 39      51               بهزیستی                     آزمون های روانشناسی

 

 

 تدریس کارگاه / دوره

 عنوان کارگاه
آموزش 

 ( TOTمربیان)

 ذکر سایر مخاطبین 
 )جوانان،همسران، والدین....(

 شهر/دانشگاه/سازمان
ساعت 

 دوره
 سال

  5931  51-51 دانشگاه ادیب         دانشجویان و کارکنان  جازدواپیش از -خودآگاهی

 دانشگاه فرهنگیان  دانشجویان   پیش از ازدواج 

51 5931
-

5931 

 

 

 اجتماعی -فرهنگیبرگزاری و مشارکت در فعالیت های 

 سال نوع مسئولیت سطح عنوان 

  5931 عضو شورای  استان  عضو شورای مشاوران بهزیستی

 استان عضو شورای  نظام روانشناسی
نائب رئیس 

 شورا
 5931تا  5939

 
 

 
 


