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 تحصیالت

 

  در حال تحصیل ( 96مهر )روانشناسی سالمت  دکتری 
 دانشگاه خوارزمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی سالمت تهران، ایران،                 

 (20دفاع ( )پایان نامه 37/19)معدل  (95شهریور تا  93)مهر  کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی

 ، گروه روانشناسی بالینیتبریز ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تیریزایران، 

 اجباری-حساسیت انزجاری و اختالل وسواسی های مغزی رفتاری،روابط ساختاری سیستمنامه: عنوان پایان 

 بخشی پور رودسریاستاد مشاور: دکتر عباس ؛ مجید محمود علیلواستاد راهنما: دکتر 

 (20( )پایان نامه 43/15)معدل  (92تا تیر  88)مهر  کارشناسی روانشناسی بالينی

 روانشناسیایران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه 
 مجید محمود علیلواستاد راهنما: دکتر خودکارآمدی  و هیجانی هوش بین رابطه بررسینامه:  عنوان پایان

 (29/16)معدل  (87تا تیر  83)مهر  علوم انسانیادبيات و دانشگاهی پيش ؛  ادبيات و علوم انسانیديپلم 

 پیش دانشگاهی الغدیرعالمه طباطبائی و  نمونه دولتی دانش و ، دبیرستاناهرایران، 

 

 افتخارات
 

  (95 اسفند)روانشناسی  سازمان سنجش آموزش کشور رشته آزمون دکتری 43رتبه 

  (94 اسفند)روانشناسی  سازمان سنجش آموزش کشور رشته آزمون دکتری 43رتبه 
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  (93 شهریور) کننده در کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی بالينیشرکت 20000در بين بيش از  167رتبه 

  نی دانشگاه تبريزکارشناسی ارشد روانشناسی بالي 93در بين ورودی های  اولرتبه 

  روانشناسی بالينی دانشگاه شيراز، روانشناسی وانشناسی سالمت دانشگاه خوارزمیدر دکتری تخصصی ر شدهپذيرفته ،

 در مصاحبه دکتری. هشتی و روانشناسی دانشگاه تبريزدانشگاه شهيد ب

 

 

 تجارب درمانی
 

  92حضور در مناطق زلزله زده اهر ، ورزقان و هريس به عنوان امدادگر بهداشت و روان در سال 
 

 های پژوهشی طرح
 

  مقايسه فهم استعاره های کالمی و بصری در بيماران مبتال به اسکيزوفرنی و افراد عادیطرح همکار اصلی در 

 95 هارب تبریز –بیمارستان رازی

 

 و درمانی پژوهشی آموزشی، عالیق
 

  اختالالت طیف  و بیاضطرا اختالالت شناسی روانیآسیبOCD  

 های شناختی رفتاری درمان 

 های زندگی آموزش مهارت 

 درمان های موج سوم رفتار درمانی 

 خانواده درمانی 

 نقش شبکه های مجازی و اجتماعی در تعارضات میان فردی 

 ر فرزندپروری کارآمدسالمت روانی خانواده د 

  سالمتروانشناسی 

 

 منتشر شده یها مقاله
 

 های علمی پژوهشیهای منتشر شده در نشریه  مقاله

 شدت مقیاس درونی ساختار ارزیابی. (1394. )عصفوری میعادی و کارساز حسین، علیلو محمود مجید ،*نصیری محمد .1

 .3، دوره سوم، شماره حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه فصلنامه. عاملی تحلیل مطالعه یک سایبرکندوریا؛

 و آگاهی ذهن زندگی، در معنی تاثیر. (1394. )و منصور بیرامی پور اسماعیل فاروق ،یکارساز حسین ،*نصیری محمد .2

 .21-32 ، صص(3)، پیاپی نامه روانشناسی مثبت، سال اول، شماره سومپژوهش . دانشجویان شکوفایی در آوری تاب
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مقایسه دو رویکرد تحلیل عاملی تاییدی و (. 1394. )و هاشمی نصرت آباد ، تورج نصیری، محمد ؛*کارسازی، حسین .3

تحقیقات علوم . مجله در تنظیم هیجان مدل یابی معادالت ساختاری اکتشافی در ارزیابی ساختار عاملی مقیاس دشواری

 .572-580، صص 4شماره ، 13سال ، رفتاری

(. پیش بینی سایبرکندوریا براساس 1395میالد؛ و محمود علیلو ، مجید. )، عصفوری ؛نصیری، محمد ؛*کارسازی، حسین .4

دانشگاه . مجله 94مل بالتکلیفی بین دانشجویان دانشگاه های تبریز در سال مولفه های حساسیت اضطرابی و عدم تح

 .46-56/ صص 4ه ، شمار18، دوره علوم پزشکی شهرکرد

 بیش - توجه نقص اختالل نقش .(1396) ، اسماعیل پور، فاروق و خانجانی، زینب.نصیری محمد؛ *کارسازی، حسین .5

، 6، دوره طب انتظامی مجله. هیجان تنظیم در دشواری گریمیانجی با رانندگی پرخطر رفتارهای در بزرگساالن فعالی

 .167-177، صص 3شماره 

 درونی ساختار ارزیابی و عاملی تحلیل(. 1395)؛ هاشمی نصرت آباد، تورج. نصیری، محمد؛ *کارسازی، حسین .6

 .(32پیاپی ) 4سال هشتم، شماره ، . فصلنامه روانشناس بالینیانزجاری حساسیت پرسشنامه

7.  

 های علمی پژوهشیهای پذیرفته شده در نشریه  مقاله

 
 مغزی های سیستم ساختاری روابط. (مسئول نویسنده)نصیری محمدو  رودسری پور بخشی عباس، علیلو محمود مجید .1

 .ایران بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجله. (1396. )اجباری -وسواسی اختالل و انزجاری حساسیت رفتاری،

 . (ارشد کارشناسی نامه پایان از مستخرج)

جبری و  –پیش بینی اختالل وسواسی (. 1395. )و هاشمی نصرت آباد ، تورج کارسازی، حسین؛ *نصیری، محمد .2

 ریز.فصلنامه روانشناسی دانشگاه تب. اختالالت ترس براساس مولفه های حساسیت انزجاری

 های علمی پژوهشیهای در دست داوری در نشریه  مقاله

 

 فهم مقایسه ؛ بحری سیس، نسرین؛ اسماعیلی، سودابه و بخشی پور رودسری، عباس.کارسازی، حسین، *نصیری، محمد .1

 . مجله ناتوانی های یادگیری.عادی کودکان و یادگیری هایناتوانی با کودکان در استعاری

 

 های علمی داخلی و خارجیرانس های منتشر شده در کنف مقاله
 

؛ عبدل پور، قاسم. نقش عاطفه منفی و عاطفه مثبت در ظهور نشانه های ینکارسازی، حس؛ *نصیری، محمد .1

 94سایبرکندوریا با میانجیگری حساسیت اضطرابی. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. مهر 

ل مسیر. ارزیابی رابطه بین حساسیت انزجاری و هراس خاص با کاربرد روش تحلی؛ کارسازی، حسین. *نصیری، محمد .2

 94کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی. خرداد 
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، فرداینی سفلی، حامد. پیش بینی نشانه های اختالل اضطراب فراگیر براساس نصیری، محمد؛ *کارسازی، حسین .3

 همایش علمی پژوهشی روانشناسی،حساسیت اضطرابی، دشواری در تنظیم هیجان و نگرانی: ارائه یک مدل ساختاری. 

 .94علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه. شهریور 

 در وسواسی عالئم با فکری نشخوار و فراشناختی باورهای . رابطهنصیری، محمد؛ کارسازی، حسین؛ *عبدل پور، قاسم .4

 94اجباری. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. مهر  وسواس اختالل

 –تزریق  –ل پور، محمد. حساسیت انزجاری، عامل آسیب پذیری هراس خون ، عبدنصیری، محمد ؛*کارسازی، حسین .5

 .94مهر  -جراحت. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی

. نقش تکانشگری و عدم تحمل بالتکلیفی در سوءمصرف مواد. نصیری، محمد کارسازی، حسین؛؛ *عبدل پور، قاسم .6

 94اسی و علوم تربیتی. مهر اولین کنفرانس بین المللی روانشن

 ها توانمندی
 

 افزارهای تحليل آماریآشنايی با نرم (SPSS  ،AMOS  ،LISREL) 

 آشنايی با فن ترجمه متون انگليسی و آيين نگارش متون فارسی 

 ( آشنايی با زبان انگليسی در سطح متوسطIntermediate)  

 

 (و مشاور ساتید راهنما)ا منابع

 
استاد )ید محمود علیلومجدکتر  -1

 تبریزاستاد دانشگاه  ارشد(راهنمای کارشناسی 

alilou_647@yahoo.com 

 

 

 

استاد ) مجید محمود علیلودکتر  -2

 (راهنمای کارشناسی

دکتر عباس بخشی پور رودسری  -3

     مشاور کارشناسی ارشد(                 استاد )

     دانشگاه تبریز استاد
 

 دانشگاه تبریز استاد
 

alilou_647@yahoo.com 

 
abakhshipour@hotmail.com 
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