الف (مشخصات فردی
--------

وضعيت نظام وظيفه
سیان
یه پار ر
من ر
نام و نام خانوادگ
کد مل --------
۱۳۵۵
سال تولد
۱۳۸۷
سال شوع همکاری آموزش
متاهل رو دارای د رو فرزن رد
وضعيت تأهل
آدرس پست ر
 mparsian64@yahoo.comسال شوع همکاری به عنوان عضو هيات علم
الکتونيک
آدرس ر
پست :ساری،دانشگاه ادیب مازندران
۳۳۰۳۴۱۵۳
تلفن تماس

۱۳۹۳

ب (سوابق تحصیل
تحصيل
ر
مقطع
کارشناش ارشد
ر
دکتی

عنوان پروژه کارشناش ارشد

عنوان رساله ر
دکتی

ش
گراي ر
روانشناش تربی رت
روانشناش تربی رت

نام دانشگا ره
دانشگاه خوارزم
رودهن

ع
سال رشو ر
۱۳۸۵
۱۳۹۰

سال خاتم ره
۱۳۸۸
۱۳۹۳

بررسی عوامل موثر خانوادگی و روان شناختی بر فرار نوجوانان از خانه و
رابطه این عوامل با عملکرد تحصیلی آنان

پیش بینی نگرش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان بر اساس عوامل
خطرساز تربیتی خانوادگی با میانجیگری مهارت حل مساله اجتماعی در
نگرش به اعتیاد؛ طراحی مدلی در تبیین گرایش به مصرف مواد مخدر
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ج-مدرك زبان
.اتمام دوره تافل

Proficiency

)Test of English as a Foreign Language (TOEFL
دانشجوی زبان در دوره تکمیلی بین المللی IEPT

س
زبان انگلری ر

د (سوابق آموزش وشغل
رديف
۱
۲
۳
۴
۵

ت
سم ر
مدرس
مدرس ومشاور
مدرس ومشاور
مدرس
استادیار ومشاور

مقط رع
کارشناش
کارشناش
کارشناش ارشد
کارشناش ارشد
کارشناش ارشد

نام مؤسسه يا دانشگا ره
دانشگاه پیام نور  -قائم شهر
دانشگاه غیر انتفاعی بابل
دانشگاه علوم تحقیقات آمل
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه ادیب مازندران

رديف

ل
محل کاروشغ ر

ع
سال رشو ر

ن
سال پایا ر

۱

مشاور و روانشناس کلینک مجد

۱۳۹۰

تاکنون

۲

مشاور و روانشناس کلینک انالین پزشکت

۱۳۹۹

تاکنون

۳

مشاور و روانشناس کلینک آنالین رسا

۱۳۹۹

تاکنون

۴

مشاور و روانشناس مدرسه-آمریکایی

۱۴۰۰

تاکنون
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ه (سوابق پژوهش
-مقاالت چاپ شده در مجالت علم معتت داخل و خارج و یا همایشهای داخل و خارج
تحت بررش
ن به ترتيب ذکر
نام نویسندگا ر
شده در مقال ره

سال انتشا رر
تحت بررش

England

عنوان مقال ره

ردیف

The relationship between
parental antisocial
personality disorder and
their adolescents’ conduct
disorder can be

۱

(Single-Case Combined Research)
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2021

England

2021

England

2020

Canada

2015

India

2015

India

2015

Iran

2015

Iran

The Effectiveness of Teaching
Cognitive Emotion Regulation
Strategies and Perfectionism on
Reducing Aggression in high School
Adolescent Girls in Tehran
Explain the Causal
Relationships between
Family Risk Factors and
Attitudes toward Substance
use and the Mediating Role
of Social Problem Solving

The Effect of Family Function on
Social Adjustment and SelfRegulation of High School
Students
Predicting the Attitude to Drug
Abuse in adolescents
A Model for
Prevention of
Addiction Based on
Attitude to Drug use in
Adolescents.
Predicting attitudes
toward drug use in
adolescents based on
family education risk
factors for
adolescents' mental
health in the
community: a model
for addiction
prevention.
The Meta-Analysis of
Social- Psychological
of Addiction in Iran

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

2015

Iran

The role of friends in the
tendency towards
addiction between the
youths of Sari8

۹

2013

Iran

The relationship
between mental health
in the pursuit of crime

۱۰

2010

Iran

Investigating age and
gender differences in
social anxiety

۱۱

2008

Germany

Poster the family risk
factor with runaway
youth

۱۲

2007

Czech Republic

Psychological characteristics of
runaway

۱۳

ن
نام ن رویسندگا ر

سال
انتشا رر

ت
نام انتشارا ر

ب
عنوان کتا ر

ردیف

منته پارسیان

۱۳۹۳

مهرالنت

شطان روده بزرگ تیپ های شخصی رت

۱

درحال
چاپ

-----------

تربیت کودک نوپا برای هر سن و هر مرحله

۲

حسی پاکدل
منته پارسیان
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()از یکسالگ تا پنج سالگ

و(طرحهای تحقی ر
قات و بیمارستات
ح
نام طر ر

کارفرما

ح
سال اجرای طر ر

ح
سمت د رر طر ر

ردیف
۱

روان درمانی

بیمارستان پیامبران

۱۳۸۶-۱۳۸۷

روان درمانگر

۲

بررسی ارتباط عملکرد خانواده با کیفیت زندگی
وسالمت روان زنان متاهل شهر بابل

تهران
دانشگاه پیام نور
بابل

۱۳۸۳ -۱۳۸۴

همکار اصل

ز )پایان نامه ها
ردیف

نام دانشج رو

ل
صی ر
مقطع تح ر

ل
سا ر

عنوان پایان نام ره

ت
سم ر
راهنما مشاور یا داوری

۱
زینب عبادی عموقین

کارشناش ارشد

۱۴۰۰

۲

فاطمه فقیه سراجی

کارشناش ارشد

۱۴۰۰

۳

ایمان عابدینی

کارشناش ارشد

۱۴۰۰

بهار آقاتبار

کارشناش ارشد

۱۴۰۰

احمد غالمی

کارشناش ارشد

۱۴۰۰

۴

۵

رابطه آموزش مجازی با درگیری تحصیلی کفایت
اجتماعی و افت تحصیلی دانش آموزان دوره اول
متوسطه

راهنما

مقایسه اثربخشی آموزش سنتی و آموزش مبتنی بر
شبکه ،بر پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش
آموزان دوره اول متوسطه

راهنما

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر
خودناتوان سازی تحصیلی ،قلدری سایبری و آگاهی
فراشناختی دانش آموزان دوره اول متوسطه

راهنما

،تاثیر استفاده از یادگیری موبایلی بر کنترل اجتماعی
خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره
اول متوسطه

راهنما

،رابطه یادگیری الکترونیکی با ویژگی های شخصیتی
مهارت های ارتباطی فردی و مهارت های اجتماعی
دانش آموزان دبیرستانی

راهنما
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مهارتهای نرم افزاری-کامپیوتر
ردیف

ت
نوع مهار ر

ت
سطح مهار ر

۱

MS-Office

عال

۲

نرم افزار آماری SPSS

عال

عضویت؛
عضو انجمن روانشناسی آمریکا
عضو انجمن روانشناسی ایرانیان
انجمن روان شناسی ایران

American Psychological Association
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