
Zahra
KhoshnevisanZ A H R A  K H O S H N E V I S A N

------------   زهرا خوشنویسان -----------

@drkhoshnevisan :شماره تماس: 05138844225      شهر: مشهد         اینستاگرام 

دکتری روانشناسی تربیتی
مربی و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

تاریخ ویرایش :۱۳۹۸/6/۲۲
www.thebetterchoice.ir



زهـــرا خـوشـنـویـسـان
Zahra Khoshnevisan2

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به شماره 3739	 

دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به شماره 1747	 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر	 

ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

90-1386 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن	 

 86-1384کارشناسی ارشد روان سنجی، دانشگاه عالمه طباطبایی 	 

84-1380 کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد	 

2018- دوره اکسترنشـــیپ زوج درمانـــی هیجـــان مـــدار)EFT(، دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی زیـــر نظـــر لوین 	 

پولیچرونی کیریاکـــی  و  میگـــرود 

2017. گواهینامـــه مربـــی دوره  پایه واقعیـــت درمانی، تئوری انتخـــاب و مدیریت راهبرانه از موسســـه بین 	 

المللـــی ویلیام گلســـر زیر نظر علـــی صاحبی و جودی هتســـویل – تهران

2016- دوره نظـــری مربـــی گری پایه واقعیـــت درمانی، تئوری انتخـــاب و مدیریت راهبرانه از موسســـه بین 	 

المللـــی ویلیام گلســـر زیر نظر کیم الیـــور - آمریکا

2016- گواهینامـــه دوره پیشـــرفته عملـــی رفتار درمانی شـــناختی- عقالنـــی- هیجانی، موسســـه البرت 	 

آمریکا. نیویـــرك،  الیس، 

2016 – گواهینامـــه دوره مقدماتـــی عملـــی رفتار درمانـــی شـــناختی- عقالنی-هیجانی، موسســـه البرت 	 

آمریکا. نیویـــرك،  الیس، 

2016- گواهینامه دوره سوم: آموزشهای عملی، موسسه گاتمن، آتالنتا، آمریکا	 

2015. گواهینامـــه مربـــی دوره هـــای عملـــی واقعیـــت درمانـــی، تئـــوری انتخـــاب و مدیریـــت راهبرانه از 	 

موسســـه بیـــن المللـــی ویلیام گلســـر زیـــر نظر جـــودی هتســـویل و علـــی صاحبـــی- تهران

2013. گواهینامـــه واقعیـــت درمانی، تئـــوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسســـه بیـــن المللی ویلیام 	 

گلســـر زیر نظر دکتر علـــی صاحبی

2012- گواهینامه دوره دوم: اندازه گیری و مداخله، موسسه گاتمن، لس انجلس، آمریکا	 

2012- گواهینامـــه دوره اول: پـــل ارتباطـــی زوجیـــن؛ متـــدی جدید مبتنی بـــر پژوهش. موسســـه گاتمن. 	 

آمریکا انجلـــس،  لس 

حـــــــــوزه 
فعـالیــت

تحصیالت

گواهینامه ها

برگـزاری  زوجیـن،  بـه  هـا  مهـارت  آمـوزش  ازدواج،  از  پیـش  آموزشـهای  و  مشـاوره  تخصصـی  آزمونهـای  اجـرای 

اختصاصـی و  عمومـی  کارگاههـای 

98-1390 دفتر تخصصی مشاوره و ارایه خدمات روانشناسی مشهد	 

98-1388 همکار در مجموعه تخصصی پیش از ازدواج مرکز اندیشه و رفتار	 

1398-1396 استادیار موسسه آموزش عالی خراسان	 

94-1390 استادیار  و مسول دفتر مشاوره دانشگاه امام رضا علیه السالم	 

84-1383  سرپرست واحد خواهران دانشگاه امام رضا علیه اسالم	 

حضور در بیش از 100 ساعت برنامه زنده و ضبط شده در صدا و سیمای خراسان 	 

برگـــزاری بیش از 200 ســـاعت کارگاههای روانشناســـی بـــرای عموم در زمینه آموزشـــهای پیـــش از ازدواج، 	 

آمـــوزش مهارتهـــای زندگـــی، مدیریت اســـترس، ارتباطات بین زوجین و... در شـــهر مشـــهد
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►	 2016. "Effectiveness of Coping Strategies in Reducing Student's Academic stress", 
International Journal of Mental Health and Addiction.

►	 2016. "The development of the educational-social program immunization with the 
approach of the Islamic teachings of adolescents: Design of lifestyle", INTERNATIONAL 
JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES.

علوم 	  مجله  هیجان،  دهی  نظم  ای  واسطه  نقش  تحصیلی:  عملکرد  و  پدر  به  دلبستگی  رابطه   -1396

پزشکی رازی

فصلنامه 	   ، تحصیلی  انگیزش  ای  واسطه  :نقش  تحصیلی  عملکرد  و  مادر  به  دلبستگی  رابطه   -1395

خانواده و پژوهش

گاهی و کمک خواهی بر استرس تحصیلی، فصلنامه 	  1395- مقایسه اثربخشی آموزش روش های ذهن آ

پژوهشهای نوین روانشناختی

1395- برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسالمی: مقایسه اثربخشی و پایداری اثر 	 

آن با ایمن سازی در برابر استرس بر خطرپذیری دانش آموزان، مطالعات روانشناسی بالینی

1394- ساخت و روا سازی مقیاس رفتار اخالقی،  فصلنامه روانشناسی تربیتی	 

1391- هنجاریابی آزمون افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران. روان 	 

سنجی

1390- رابطه ی خودکارآمدی با افسردگی، اضطراب و استرس، فصلنامه اندیشه و رفتار	 

1389- ساخت و هنجاریابی آزمون رضایتمندی زناشویی در دانشجویان، فصلنامه اندیشه و رفتار	 

مقالـــه ها

سخنرانی در دوازدهمین کنفرانس بین المللی موسسه ویلیام گلسر-لس آنجلس، آمریکا	 افتخارهــا

برگزاری بیش از 10 دوره رسمی موسسه ویلیام گلسر در شهرهای مشهدی، بندر عباس، همدان، ... 	 

برگـــزاری بیـــش از 5 کارگاه اصول اخالقی در روانشناســـی ویژه متخصصین در دانشـــگاه فردوســـی و مرکز 	 

اندیشـــه و رفتار و ...

برگـــزاری کارگاههای تخصصی بـــرای روانشناســـان در حیطه آزمون ســـازی و تحلیل آزمونهای ترســـیمی و 	 

اندریافت موضوع در دانشـــگاه فردوســـی و مرکز اندیشـــه و رفتار و ...

ســـابقه تدریـــس 11 ســـال و همـــکاری بـــه عنـــوان اســـتاد راهنمـــا و مشـــاور بیـــش از 8 ســـال در مقاطع 	 

کارشناســـی و کارشناســـی ارشـــد در دانشـــگاههای مختلف؛ فردوسی مشـــهد، موسســـه آموزش عالی 

خراســـان ، دانشـــگاه آزاد تربـــت جـــام، دانشـــگاه آزاد قوچان، دانشـــگاه علـــم و فرهنگ، دانشـــگاه امام 

رضـــا)ع(، دانشـــگاه آزاد رودهن، دانشـــگاه خیـــام،....

.    نیایش عشقکتــاب هــا

سفر و جهانگردی، خطاطی و نقاشی ، شعر و ادبیات ، تئاتر	 
عــــالیــــق



زهـــرا خـوشـنـویـسـان
Zahra Khoshnevisan4

1395. رابطـــه رضایتمنـــدي زناشـــویی والدیـــن بـــا اضطـــراب، اســـترس و افســـردگی فرزندان ، ســـومین 	 

کنفرانـــس بیـــن المللی نـــوآوري هاي اخیـــر در روانشناســـی

1395-  اثربخشـــی آموزش مهارتهـــاي ارتباطی به مـــادران داراي فرزند مبتال به اختالل ســـلوك در کاهش 	 

و پرخاشگري 

بهبود رابطه والد فرزندي ،چهارمین کنفرانس ملی توسعه علوم پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی	 

1394- بررســـی جو روانـــی اجتماعی در خانـــواده هاي کودکان عـــادي و بیش فعال، اولیـــن کنگره علمی 	 

پژوهشـــی سراســـري توســـعه و ترویج علـــوم تربیتـــی روانشناســـی و جامعه شناســـی و علـــوم فرهنگی 

اجتماعـــی ایران

1393- هنجاریابـــی و اعتباریابـــی پرسشـــنامه NEO فـــرم کوتاه در حســـابداران. دومیـــن همایش ملی 	 

پژوهش و درمـــان در روانشناســـی بالینی

1393 . اثرشـــیوه هـــاي درمانـــی نوروســـایکولوژیک در کارآمـــدي خواندن دانـــش آموزان با نارســـا خوانی 	 

تحولـــی نوع زبـــان شـــناختی ، دومیـــن همایش ملی پژوهـــش و درمـــان در روانشناســـی بالینی

 1391 . رابطـــه ي رضایتمنـــدي زناشـــویی والدین با اضطراب، اســـترس و افســـردگی دانش آمـــوزان مقطع 	 

راهنمایی شـــهر تهران. اولیـــن همایش روانشناســـی تربیتی

1387. بررســـی میـــزان رضایتمنـــدي زناشـــویی در دانشـــجویان متاهـــل دانشـــگاههاي دولتی مشـــهد ، 	 

چهارمیـــن ســـمینار بهداشـــت روانی دانشـــجویان

1385- بررســـی میـــزان آمادگـــی ابتـــال به اعتیـــاد در دانشـــجویان عضو در گروهها )تشـــکل ها( ســـومین 	 

دانشجویان روانی  بهداشـــت  ســـمینار 
►	 2012-   Choice Theory Psychology Around The World, William Glasser Association 

International Conference, Los Angeles, California, USA

کنفرانس ها


