
 رزومۀ دکتر پروین جمشیدیان قلعهشاهی: مدیرگروه کارشناسی ارشد روانشناسی 
 

 سوابق تحصیلی: 
 )ره(  ی نی امام خم یالملل ن ی دانشگاه بشناسی عمومی، روان  کارشناسی: •

 یی دانشگاه عالمه طباطباشناسی عمومی، روان  کارشناسی ارشد:  •

 تهران )اصفهان(  قات یلوم و تحق دانشگاه آزاد واحد عی، عموم   یشناسروان  دکترای تخصصی: •

نگر ایرانی ـ اسالمی و مقایسۀ اثربخشی آن با  تدوین بستۀ درمانی مثبت   موضوع رسالۀ دکتری: •
ر  زنان نابارو شناختیاضطراب، استرس و بهزیستی روان افسردگی، درمان پذیرش و تعهد بر

 . شهر اصفهان 
 

 : یتخصص هایبکتا  علمی ابق تالیف، ترجمه و ویراستاریسو
 . انتشارات ارجمند    ی،و فضائل انسان  های توانمند  یی مثبت: علم شکوفا   یروان شناس : تالیف کتاب •

 ی جان ی غلبه بر خوردن ه  ی برا ی آگاهتوجه   یها ک یتکن، کار خوردن آگاهانهکتاب  :ترجمۀ کتاب •
 . ارجمند  انتشارات  سوزان آلبرز، ،ت یو رضا  یاحساس شاد  جاد یو ا یی سالم غذا ی به انتخاب ها  ی ابیدست 

رابرت  ، نویسندگان:  2022( 1پزشکی کاپالن و سادوک )جلد خالصه روان ترجمۀ کتاب:  •

دکتر فرزین رضاعی، دکتر فاطمه  ، مترجمان: بوالند، مارسیا ال. وردوین، پدرو روئیز
  شاهی، علی حسین اسفندزاد هداوندخانی، دکتر پروین جمشیدیان قلعه 

رابرت  ، نویسندگان:  2022( 3الن و سادوک )جلد پزشکی کاپخالصه روان   ترجمۀ کتاب: •

دکتر فرزین رضاعی، دکتر محمد منایی،  ، مترجمان: بوالند، مارسیا ال. وردوین، پدرو روئیز
 شاهی دکتر فاطمه هداوندخانی، دکتر پروین جمشیدیان قلعه 

  ی برا  یات یح  ی ابزار : حل محورراه کرد ی: رویاز خودکش ی ریشگی پ  کتاب:  علمی  ویراستاری  •
برسانند   ی اری  یراه حل محور به  افراد  کرد یتا با رو  یدرماندرمانگران و کارآموزان روان روان 

دکتر قدرت اله عباسی، محمد  ، مترجمان: جان هندننویسنده:  ،دانند یرا دشوار م یزندگ ۀکه ادام
رات  نتشا، اشاهیدکتر پروین جمشیدیان قلعه ، ویراستاری علمی: فغان پورگنجی، لیلی کاوسی

 . ارجمند 
کنث پاول  نویسندگان: . معیارها، شواهد و درمان ،  اعتیادهای رفتاری ویراستاری علمی کتاب:  •

شیرزاد بابایی، آرش جواهری، دکتر محمدباقر صابری  مترجمان:  روزنبرگ، لورا کورتیس فدر
دکتر پروین جمشیدیان  ، دکتر محمدباقر صابری زفرقندی، ویراستاری علمی: زفرقندی

 انتشارات ارجمند. ،شاهیقلعه
 

 : عموم ۀ مطالع یبرا فیسوابق تأل
  یشناختدر مرکز مشاوره و خدمات روان  یشناس مربوط به مسائل روان  ی بروشورها  ۀسند ینو  •

 .1395تا   1390آباد از سال واحد نجف ی دانشگاه آزاد اسالم

دانشگاه آزاد    ی ختشنابهار  مرکز مشاوره و خدمات روان  م ینس   ۀفصلنام سندگان  ینو أت یعضو ه •
 . 1395تا  1394آباد از سال واحد نجف  یاسالم

 

 شده:  سوابق پژوهشی و مقاالت منتشر



، مجلۀ  محافظ ید ی بر عوامل کل ی خانواده: مرور یپرورش تاب آور ، پروین جمشیدیان قلعه شاهي •
 . 1391شناختی، ن بر خط دانش روا 

سبک   نی رابطه ب  ی بررس، قوب زادهپروین جمشیدیان قلعه شاهي، غالمرضا منشئي، ملیحه یع  •
مراقبت  ، مجلۀ 1392پرستاران شهر نجف آباد در سال   یشغل  یبا ابعاد فرسودگ  ی شوخ طبع ی ها

 . 1393، نی نو ی ها

(  با  HRTبررسي اثربخشي ترکیب آموزش معکوس سازي عادت )، شاهي پروین جمشیدیان قلعه  •

علمي پزشکي  ، مجلۀ  اختالل موکني (  بر کاهش نشانگانACTدرمان مبتني بر پذیرش و تعهد )

 . 1394، جندي شاپور

نگر  درمان مثبت  یاثربخش  یبررس ، محسن گل پرور ،ییشاهي، اصغر آقاجمشیدیان قلعه  ن یپرو  •
  یپزشک  ۀدانشکد ، مجلۀ زنان نابارور ی بر اضطراب، استرس و افسردگ   ی ـ اسالم ی رانیا

 . 1396،اصفهان

درمان مثبت نگر   ریتأث  سه یمقا، محسن گل پرور ،ییشاهي، اصغر آقاجمشیدیان قلعه  ن یپرو  •
،  زنان نابارور شهر اصفهان یروان شناخت  یست یو تعهد بر بهز  رشی و درمان پذ   یاسالم ی رانیا

 . 1396، هیاروم  یی و ماما ی دانشکده پرستار مجلۀ 

  یرانای نگردرمان مثبت  ریتأث  ۀ سیمقا محسن گل پرور، ،ییشاهي، اصغر آقاجمشیدیان قلعه  ن پروی •
، مجلۀ  اضطراب و تنش زنان نابارور شهر اصفهان ،یو تعهد بر افسردگ رش یبا درمان پذ 

 .1396، سالمت  ی ارتقا ت یریمد 

تاب    سه یمقا، وفا  ما یش ان، ی فرنود  سایپر  ،یقلعه شاه  انید یجمش  ن یقوام، پرو  ی میابراه  یصغر •
زنان   یشناخت  ت یجمع ی ها  ی ژگیو رابطه آنها با و   یو سالمت روان   ی از زندگ ت ی، رضا  ی آور

 .1393ی،  اجتماع ی ها ب یو آس   یت یکنگره علوم ترب  ن یاول ، مطلقه و متاهل شهر اصفهان

• The effectiveness of group cognitive behavioral training in changing 
nulliparous women’s attitudes and choice of delivery route, Fahimeh Amini, 
Parvin Jamshidian Qalehshahi, Modern Care Journal, 2015. 

 

 شناسی: سوابق تدریس دروس تخصصی روان 
 در مقطع کارشناسی :نور واحد خوراسگان امیدانشگاه پ •

 ی و کارشناسی ارشد طع کارشناس ادر مق :آبادنور واحد نجف  امیدانشگاه پ •

 ارشد  ی و کارشناس ی طع کارشناسا در مق : شهر ی نیواحد خم  یدانشگاه آزاد اسالم  •

 و دکتری   ارشد  ی کارشناس ی،در مقاطع کارشناس :آبادواحد نجف   یانشگاه آزاد اسالم د •

 ارشد  یو کارشناس   یدر مقاطع کارشناس  دانشگاه سپاهان: •
 

 کارشناسی ارشد  کارشناسی و نامۀعنوان پایان 80سوابق راهنمایی و داوری بیش از 

 شناسی: روان
 شهر  ی نیواحد خم  یدانشگاه آزاد اسالم  •

 آبادواحد نجف   یآزاد اسالم دانشگاه  •

 دانشگاه سپاهان •
 



 : سوابق مشاوره و درمان
  3688شناسی و مشاوره به شمارۀ  دارای پروانۀ اشتغال حرفه ای از سازمان نظام روان •

 1395تا  1389شناس از سال  آباد به عنوان روانمرکز مشاورۀ دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف •

 1394تا  1391شناس از سال نمرکز مشاورۀ فهیم به عنوان روا •

   1394تا  1392شناس از سال مرکز مشاورۀ طه به عنوان روان •

 تا کنون   1394شناس از سال  مرکز مشاورۀ آیین مهر به عنوان روان •

   1395تا  1394شناس از سال آباد به عنوان روان مرکز مشاورۀ دانشگاه پیام نور واحد نجف  •

 تا کنون  1395شناسی از روان  به عنوان  مرکز مشاورۀ  نیک کار   •

 

 های آموزشی تخصصی و عمومی که تعدادی از آنها عبارتند از: مدرس کارگاه
 آباد های مطالعه برای دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نجفکارگاه مهارت  •
 آباد های تقویت اراده برای دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نجفکارگاه مهارت  •
 آباد ط مؤثر برای کارمندان دانشگاه آزاد واحد نجفهای ارتباکارگاه مهارت  •
های ارتباط مؤثر برای کارمندان بیمارستان اصفهان کلینیک )بیمارستان دانشگاه  کارگاه مهارت  •

 آباد( آزاد واحد نجف
 آباد کارگاه زبان بدن برای دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نجف •
شناسی بالینی  ویان کارشناسی ارشد روانکارگاه آشنایی با اصول مقاله نویسی برای دانشج  •

 آباد دانشگاه آزاد واحد نجف
 آباد ی برق شهرستان نجفهای مقابله با استرس کار برای کارمندان اداره کارگاه مهارت  •
 آباد کارگاه بهداشت روانی در محیط کار برای کارمندان دانشگاه پیام نور نجف  •
 شگاه پیام نور نجف آباد برگزاری کارگاه در همایش سفیران سالمت دان •
های ارتباط مؤثر در اتاق درمان )ارتباط درمانگر و درمانجو ( برای دانشجویان  کارگاه مهارت  •

 آباد شناسی بالینی در دانشگاه آزاد واحد نجف ارشد روان 
کارگاه آداب معاشرت در محیط کار برای کارمندان و اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی   •

 سپاهان 
 رگاه های مهارت های ارتباطی زوجین در کلینیک سالمت ایرانیان مدرس کا •
 مدرس بخش روان شناسی آموزش پزشکان در کلینیک سالمت ایرانیان  •

 سوابق اجرایی: 
 تا کنون  1394مدیر مرکز مشاورۀ آیین مهر از سال  •

 1398تا   1397سپاهان از سال موسسۀ آموزش عالی مدیر تحصیالت تکمیلی  •

 موسسۀ آموزش عالی سپاهان  مدیر مرکز مشاورۀ  •
 در امور زنان و خانواده موسسۀ آموزش عالی سپاهان مشاور ریئس •


