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 مینا :نام

 معین اسالم :نام خانوادگي

 کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني کودك و نوجوان :آخرين مدرك تحصیلي

 مجردوضعیت تاهل: 

 آدرس: تهران، ولنجک، خیابان شهید اعرابي، پژوهشکده ی علوم غدد درون ريز و متابولیسم، 

 مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعي سالمت 

 mina.moeen@gmail.comالکترونیک:  ، پست33433422-934تلفن: 

 

 سوابق تحصيلي 

 -3394) شهید بهشتي، دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي، دانشگاه روانشناسي بالیني کودك و نوجوانکارشناسي ارشد  -

3393) 

 ( 3368 -3392) ادبیات و علوم انسانياه شهید بهشتي، دانشکده ، دانشگپژوهشگری علوم اجتماعيکارشناسي  -

 ( 3363 -3368) اراك 3ه دولتي فرهنگ منطقه ننمو، دبیرستان انسانيديپلم  -

 و عضويت در مجامع علمي يشغلسوابق 

 ،پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابولیسم، ت تعیین کننده های اجتماعي سالمتمرکز تحقیقاکارشناس تحقیق  -

 تا کنون( 3397) شهید بهشتي دانشگاه علوم پزشکي

 تا کنون( 3394درمانگر کودك کلینیک تخصصي مادر و کودك دانشگاه شهید بهشتي ) -

 (3398-3397بازی درمانگر کلینیک آتیه درخشان ذهن ) -

 تا کنون( 3393عضو انجمن روانشناسي ايران ) -

 (3394) ك و نوجوانسراسری روانشناسي کود عضو کمیته اجرايي دومین کنگره -

 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد

کودك بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان آزارديده جسمي و بهبود رفتارهای  -رفتاری متمرکز بر والد -اثربخشي مداخله شناختي

 والديني 

 هاي پژوهشي طرح

 همکار

ی قند و  در مطالعه کننده شرکت تیر جمعدعروقي  -ی قلبيها یماریببررسي ارتباط سالمت معنوی با ريسک ابتال به  -

 (3398) لیپید تهران

های  های جمعیت شناختي و رفتارهای پیشگیری سطح اول از بیماری بررسي ارتباط سالمت معنوی با تعیین کننده -

 (3397) ی قند و لیپید تهران عروقي و پیامدهای آن در مطالعه -قلبي
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 مقاالت پژوهشي

ای از کودکان ايراني. فصلنامه علمي  . سیر تحول بازشناسي هیجان در نمونهم اسالممعين  ،م و، مقصودلو نجاتي -

 .74-64، صفحه های 3، شماره 4، دوره 3394بهار  پژوهشي طب توانبخشي،

کودك بر مشکالت  -رفتاری والد -ج. اثربخشي مداخله شناختي بادیفتح آ ،طهماسیان ك م، مظاهری ،م معين اسالم -

، دوره 3394زمستان شناسي تحولي،  های والديني. فصلنامه علمي پژوهشي روان ارديده جسمي و شیوهرفتاری کودکان آز

 .389-363، صفحه های 42، شماره 33

 

 خالصه مقاالت ارائه شده در كنگره هاي داخلي و بين المللي

 

 كنگره هاي بين المللي:
 

Oral presentation: 

 

 Amiri P, Moein Eslam M, Shayeghian Z, Hajati E, Amirshekari G, Karimi M. The relation of 

alexithymia and attachment with HbA1C and self-care in adolescents with type1 diabetes: A sex-

specific analysis. The 12th International Congress of Endocrine Disorders. Nov 2018, Tehran, 

Iran. 

 

 :ملي كنگره هاي

 :ارائه ي شفاهي 

 

کودك بر  -رفتاری متمرکز بر والد -اثربخشي مداخله شناختي. طهماسیان ك، فتح آبادی ج، مظاهری م، معين اسالم م -

 آبان 37و  38راسری روانشناسي کودك و نوجوان، دومین کنگره س ت رفتاری کودکان آزارديده جسمي.کاهش مشکال

3394. 

 

 ه شدههاي گذراند دوره يا كارگاه

 .3397نويسي، مؤسسه ويراستاران،  کارگاه ويرايش و درست -

انجمن  دکتر فريده ترابي میالني،سال  4کارگاه آموزشي مداخله زودهنگام در تحول کودکان خردسال از تولد تا  -

 .3393روانشناسي ايران، 

 .3393من روانشناسي ايران، انج ،دکتر کارينه طهماسیاندرماني با رويکرد شناختي رفتاری کارگاه آموزشي بازی  -

 .3393انجمن روانشناسي ايران،  ،دکتر کارينه طهماسیانان شناختي رفتاری اضطراب کودکان کارگاه آموزشي درم -

 .3393انجمن روانشناسي ايران،  ارگاه آموزشي قصه درماني کودکان دکتر کارينه طهماسیان،ک -

شناسي  ششمین کنگره ملي آسیب ر کارينه طهماسیان،ن طالق دکتکارگاه آموزشي مداخالت روانشناختي کودکا -

 .3393خانواده، 

شناسي خانواده،  ششمین کنگره ملي آسیب و خانم فاطمه نیک پرور، دکتر محسن دهقانيکارگاه آموزشي تربیت جنسي  -

3393. 
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مطالعات  انجمن روانشناسي بالیني کودك و نوجوان و مرکز ،دکتر علي زاده محمدیکارگاه آموزشي هنردرماني  -

 .3394هنردرماني دانشگاه شهید بهشتي، 

 .3393دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه شهید بهشتي،  ،کارگاه آموزشي روانکاوی معاصر دکتر گوهر همايونپور -

 .3393انجمن روانشناسي ايران،  ،دکتر پريوش وکیلي کارگاه آموزشي مشاوره پیش از ازدواج -

دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه شهید  ،دکتر گوهر همايونپور از ديدگاه روانکاویکارگاه آموزشي سايکوز  -

 .3394بهشتي، 

دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه شهید بهشتي،  ،دکتر گوهر همايونپور کارگاه آموزشي روانکاوی کودك -

3394. 

دکتر محمدعلي مظاهری، دکتر سعید قنبری،  دلبستگي محورکارگاه آموزشي روان درماني کودك با تأکید بر مداخالت  -

 .3398-3394، دکتر پريسا سادات سید موسوی

 

     

 


