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 مقای سه و ارتباط.)1384(  شقایق، آناهیتا و زهرایی، سیمین؛ خدابخ شی کوالیی،ح سینیان

 تازه ها و.عملکرد خانواده و سالالالالمت روانی نوجوانان فراری از خانه با نوجوانان عادی
16  شماره،4  دوره،پژوهشهای مشاوره
، مریم و زهرایی، سید محمد ر ضا؛ ر ضازاده؛ ا سداله توی سرکانی، هادی؛ ر ضازاده،بهرامی اح سان
 تأثیر سبکهای والدگری ادراکشده و رضایتمندی زناشویی در تبیین.)1392( شقایق
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رواندر ستی فاعلی فرزندان .ف صلنامه علوم روان شناختی .دوره  ،12شماره  ،45ص -62
.56
بیدادیان ،مریم ،بهرامی اح سان ،هادی ،پور شریفی ،حمید و زهرایی ،شقایق ( .)1392طراحی و

ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در افراد مبتال به چاقی .روان شالالناسالالی سالالالمت.
دوره  ،2شماره  ،8ص .12-5
بیدادیان ،مریم ،بهرامی احسالالان ،هادی و زهرایی ،شقایق ( .)1392تبیین موفقیت در نگهداری

وزن بر حسب تصویر بدنی و رفتارهای خوردن .فصلنامه پژوهش در علوم رفتاری.
زهرایی ،شقایق؛ بهرامی احسان ،هادی؛ کرمی نوری ،رضا؛ بشارت ،محمدعلی و بیدادیان ،مریم
( .)1393نقش بازنمایی شالالناختی ،شالالخصالالیت و عامر ناباروری در پیشبینی بهزیسالالتی
روانشناختی زنان نابارور .تحقیقات علوم رفتاری.
شریفی باستان ،فرنگیس ،یزدی ،سیده منور و زهرایی ،شقایق (.)1395نقش راهبردهای تنظیم
شالالناختی هیجان و عاطفه متبت و منفی در پیش بینی تاآ آوری زنان مبتال به سالالرطان
پستان .نشریه روان پرستاری .دوره  ،4شماره  ،2ص 49-38
عبدی زاده ،سحر ،ده شیری ،غالمر ضا و زهرایی ،شقایق ( .)1395رابطه کنجکاوی با بهزی ستی

ذهنی زنان متاهر :نقش واسطه ای صمیمیت و رضایت زناشویی .مطالعات زن و خانواده.
دوره  ،4شماره  ،2ص .149-131
کاظمی ،رویا ،زهرایی ،شقایق و دهشیری ،غالمرضا ( .)1396عادت های غذایی سال های اولیه

زندگی و سبک های دلب ستگی در دختران فربه .روان شنا سی تحولی :روان شنا سان
ایرانی .شماره  ،52ص .364-351
خسالالروی دانش ،مجتبی ،مظلومی ،عادل ،شقایق زهرایی و رحیمی فروشالالانی ،عباس (.)1396
تبیین ویژگی های شالالغلی معلمان و پیامدهای آنها با اسالالتفاده از مدل الزامات شالالغلی-
منابع ( .)JD-Rبهداشت و ایمنی کار .دوره  ،7شماره  ،3ص 190-181
خالصه مقاالت /پوستر ارائه شده در کنگرههای ملی و بین المللی:
Bahrami Ehsan, Hadi & Zahraie, Shaghayegh. Father’s coping styles
and children’s anxiety and depression. October 2010. EABCT.
Milan-Italy.
Asadolah Tooyserkani, Maryam, Bahrami Ehsan, Hadi & Zahraie,
Shaghayegh. Evaluating the contributions of parental of parental
marital satisfaction and subjective well-being’s children in
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predicting children’s perception of parenting style. June 2016. 3rd
international conference on behavioral science and social studies.
Istanbul-Turkey.
زهرایی ،شقایق و همکاران ( .)1384نقش جن سیتی و ارتباط آن با بهرۀ جن سی .دومین کنگره
سراسری خانواده و مشکالت جنسی.
زهرایی ،شقایق و همکاران ( .)1384برر سی رابطه ر ضایت جن سی با سالمت عمومی در مردان
 25-45سالۀ شهر تهران .دومین کنگره سراسری خانواده و مشکالت جنسی.
زهرایی ،شقایق و همکاران ( .)1385مقای سه سبک والدینی در میان مادران دارای یک فرزند و
چند فرزند .دومین کنگره سراسری آسیبشناسی خانواده در ایران.
زهرایی ،شقایق و همکاران ( .)1385ارتباط عملکرد خانواده با سالمت روان دان شجویان دارای
مادران شاغر و غیرشاغر با تحصیالت دانشگاهی .دومین کنگره سراسری آسیب شناسی
خانواده در ایران.
زهرایی ،شقایق و همکاران ( .)1385بررسی ارتباط و مقایسۀ سالمت روان و شیوههای مقابله با
اسالالترس دانشالالجویان دانشالالگاههای تهران .سالالومین سالالمینار سالالراسالالری بهداشالالت روانی
دانشجویان.
زهرایی ،شقایق و همکاران ( .)1386مقایسه روشهای کنار آمدن با استرس در میان دانشجویان
خانوادههای تکوالد و غیرتکوالد دان شگاه شهر تهران .همایش سرا سری ارتقاء سالمت
خانواده.
زهرایی ،شقایق و همکاران ( .)1386بررسالالی اثربخشالالی مشالالاورۀ گروهی با رویکرد شالالناختی ال
رفتاری بر کاهش اضطراآ مادران مشغول به تحصیر در دانشگاههای دولتی شهر تهران.
همایش سراسری ارتقاء سالمت خانواده.
زهرایی ،شقققایق و همکاران ( .)1386اسالالالتفاده از تکنیکهای مجازی در رواندرمانی اختالل
استرس پس از سانحه .اولین همایش اختالل استرس پس از سانحه.
زهرایی ،شقایق و همکاران ( .)1386جایگاه توانمندسازی روانشناختی در رضایت شغلی پلیس
زن .همایش توانمندسازی زنان پلیس.
زهرایی ،شقق قایق و هم کاران ( .)1386کاربرد پذیری تکنولوژی واقع یت م جازی در آموزش و
یادگیری غیررسمی .اولین همایش بینالمللی آموزش و یادگیری غیررسمی.
زهرایی ،شقایق و همکاران ( .)1393تبیین نگهداری وزن بر اسالاس حالت و صالفت اضالطراآ.
اولین همایش سراسری روان شناسی سالمت ایران.
زهرایی ،شقققایق و همکاران ( .)1394رابطه راهبردهای تنظیم شالالالناختی هیجان با تاآ آوری
زنان مبتال به سرطان پستان .اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری.
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زهرایی ،شقققایق و همکاران ( .)1395بررسالالی رابطه بین تمایر به اعتیاد با دلبسالالتگی و بلو
اجتماعی در دان شجویان تح صیالت تکمیلی دان شگاه الزهرا (س) .کنفرانس جهانی روان
شناسی و علوم تربیتی ،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم.
زهرایی ،شقایق ( .)1396رابطه درماندگی روان شناختی مادر و و ضعیت وزن کودک .نقش زن
در سالمت خانواده و جامعه
زهرایی ،شقایق ( .)1396فرهنگ و تجربه ناباروری .فرهنگ ،آسیب شناسی روانی و تربیت.
زهرایی ،شقایق ( .)1396نقش فرهنگ در شکر گیری سبک های تغذیه ای کودکان .فرهنگ،
آسیب شناسی روانی و تربیت.
مقاالت ارائه شده در نشریات دانشجویی:

زهرایی ،شقایق ( .)1385سوگیریهای شناختی در اف سردگی و ا ضطراآ .دنیای روان شنا سی/
ن شریه علمی فرهنگی الالالال اجتماعی انجمن علمی دان شجویی روان شنا سی دان شگاه الزهرا
(س) .شماره  14و .15
زهرایی ،شقایق ( .)1385موقعیت اجتماعی و آسیبهای روانی .دنیای روانشناسی /نشریه علمی
فرهنگی ال ال اجتماعی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه الزهرا (س) .شماره 16
و .17

زهرایی ،شقایق ( .)1385جنسیت و آسیبهای روانی .دنیای روانشناسی /نشریه علمی فرهنگی
ال اجتماعی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه الزهرا (س) .شماره  16و .17
زهرایی ،شقایق ( .)1385سندروم دان .دنیای روانشناسی /نشریه علمی فرهنگی الالالال اجتماعی
انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه الزهرا (س) .شماره  18و .19
همکاری در طرحهای پژوهشی:
همکاری در طرح مصالالوآ معاونت پژوهشالالی دانشالالگاه الزهرا با عنوان بررسالالی و مقایسالالۀ نظامنامۀ
ضوابط اخالق حرفهای مشاوره در برخی از کشورها
همکاری در طرح مصالالوآ معاونت پژوهشالالی دانشالالگاه الزهرا با عنوان بررسالالی اثربخشالالی مشالالاورۀ
گروهی با الگوی شالالناختی رفتاری شالالادمانی فوردایس بر کاهش فرسالالودگی شالالغلی مددکاران
اجتماعی مرکز پزشکی رازی
همکاری در طرح مصالالوآ معاونت پژوهشالالی دانشالالگاه الزهرا با عنوان مقایسالاله و ارتباط عملکرد
خانواده و سالمت روانی نوجوانان فراری از خانه با نوجوانان عادی
همکاری در طرح م صوآ جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا با عنوان اثر بخشی آماده سازی شغلی و
مهارتهای کسب و کار بر توانمندسازی زنان جویای کار استان تهران
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همکاری در طرح مصوآ معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا با عنوان اثر بخشی آموزشهای راهبردی
اشالالتغال معلولین کمتوان ذهنی بر توانایی ارائۀ ایدههای اشالالتغالزا و خشالالنودی شالالغلی دبیران و
مربیان دورۀ راهنمایی شهر تهران
همکاری در طرح مصوآ معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا با عنوان بررسی پدیدۀ انتقال بین نسلی
از طریق مقایسۀ نارضایتی زناشویی زوجهای جوان و مادران آنها
همکاری در طرح در حال تصالالویب مرکز تحقیقات ام اس بیمارسالالتان سالالینا با عنوان ارزیابی مدل
پیشبینی بهزیستی روانشناختی در افراد مبتال به ماتیپر اسلکروز
تألیف کتاب:
حسینیان ،سیمین؛ زهرایی ،شقایق و بهرنگی ،فرهنگ ( .)1386واقعیت مجازی در رواندرمانی.
تهران :انتشارات کمال تربیت.
ترجمه کتاب:
شم سیپور ،حمید؛ زهرایی ،شقایق ( .)1393روان شنا سی اجتماعی*؛ مایرز ،دیوید (جلد اول).
تهران :انتشارات ارجمند.
شم سیپور ،حمید؛ سرافراز ،مهدی ر ضا؛ زهرایی ،شقایق و قا سم بروجردی ،فاطمه (.)1393
روانشناسی اجتماعی*؛ مایرز ،دیوید (جلد دوم) .تهران :انتشارات ارجمند.
*کتاآ برگزیده در بیست و یکمین جشنواره کتاآ سال دانشجویی ()1393
فعالیت های اجرایی:
بازرس انجمن روان شناسی ایران در نهمین هیات مدیره انجمن
عضو کارگروه شورای تدوین برنامه راهبردی دانشگاه الزهرا1394 ،
عضو کمیته علمی سومین همایش روان شناسی مدرسه1395 .
عضو کمیته اجرایی کنفرانس فرهنگ ،آسیب شناسی روانی و تربیت1396 .
سوابق تدریس و اجرای کارگاه:
تدریس دروس خانواده درمانی ،بهداشالالت خانواده ،روانشالالناسالالی رشالالد ،آسالالیبشالالناسالالی خانواده،
آسیب شناسی روانی ،نظریه های روان درمانی ،درمان ،روان شناسی احساس ،مددکاری اجتماعی،
بهداشت روانی ،ادراک و تاریخچه و مکاتب روانشناسی ،متون تخصصی در دانشگاه الزهرا (س) از
سال  1390تا کنون
تدریس درس مقدمهای بر نظریههای رواندرمانی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
تهران از سال  1390تا 1391
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تدریس دروس روان شنا سی اجتماعی و نگرش و تغییر آن در دان شگاه آزاد ا سالمی ،واحد تهران
جنوآ از سال  1389تا 1391
برگزاری دورۀ  20سالالاعتۀ کارگاه آموزشالالی «هوش هیجانی» در شالالرکت مهندسالالی و سالالاخت
تأسیسات دریایی ایران در سال 1385
برگزاری دومین دورۀ  20ساعتۀ کارگاه آموز شی «هوش هیجانی» در شرکت مهند سی و ساخت
تأسیسات دریایی ایران در سال 1386
برگزاری دورۀ  44ساعتۀ کارگاه آموز شی «روان شنا سی ارتباطات» در کانون زبان ایران در سال
1387
برگزاری دورۀ  44ساعتۀ کارگاه آموزشی «هوش هیجانی» در کانون زبان ایران در سال 1387
برگزاری دورۀ  16سالالاعتۀ کارگاه آموزشالالی «هوش هیجانی» در کانون زبان ایران ،مرکز گرگان در
سال 1388
برگزاری دورۀ  16ساعتۀ کارگاه آموزشی «هوش هیجانی» در کانون زبان ایران ،مرکز کرمانشاه در
سال 1388
برگزاری دورۀ  16سالالاعتۀ کارگاه آموزشالالی «روانشالالناسالالی ارتباطات» در کانون زبان ایران ،مرکز
اومیه در سال 1388
برگزاری دورۀ  16سالالاعتۀ کارگاه آموزشالالی «هوش هیجانی» در کانون زبان ایران ،مرکز زنجان در
سال 1388
برگزاری دورۀ  16سالالاعتۀ کارگاه آموزشالالی «روانشالالناسالالی ارتباطات» در کانون زبان ایران ،مرکز
گرگان در سال 1388
برگزاری دورۀ  36سالالاعتۀ «مهارتهای ارتباطی ،مدیریت خشالالم و مدیریت اسالالترس» در جهاد
دانشگاهی دانشگاه تهران در سال 1388
برگزاری دورۀ  40ساعتۀ «تربیت مدرس مهارتهای زندگی» در جهاد دان شگاهی دان شگاه تهران
در سال 1389
برگزاری دورۀ  44ساعتۀ «تربیت مدرس مهارتهای زندگی» در جهاد دان شگاهی دان شگاه تهران
در سال 1389
برگزاری دورۀ  32ساعتۀ «تربیت مدرس مهارتهای زندگی» در جهاد دان شگاهی دان شگاه تهران
در سال 1390
برگزاری دورۀ  32ساعتۀ «تربیت مدرس مهارتهای زندگی» در جهاد دان شگاهی دان شگاه تهران
در سال 1390
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برگزاری دورۀ  32ساعتۀ «تربیت مدرس مهارتهای زندگی» در جهاد دان شگاهی دان شگاه تهران
در سال 1391
برگزاری دورۀ  20ساعتۀ «تربیت مدرس مهارتهای زندگی» در جهاد دان شگاهی دان شگاه تهران
در سال 1392
برگزاری دوره  4ساعته «مدیریت خشم» در بیمارستان شریعتی تهران در سال 1391
برگزاری دوره  18ساعته «ارتباط مؤثر و حر تعارض و مدیریت خ شم» در شرکت نفت ایران در
سال 1391
برگزاری دوره  4ساعته «مدیریت کارگاه» در کلینیک دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران ،سال
1392
سالالخنران دانشالالگاه علوم انتظامی (مجتمع آموزشالالی عالی کوثر) به مناسالالبت هفتۀ پژوهش سالالال
1386
سخنرانی با عنوان مدیریت خشم و کنترل تکانه در ژورنال کالآ هفتۀ پژوهش سال  1386برگزار
شده توسط انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه الزهرا
سخنرانی چهار ساعته با عنوان «مدیریت خشم» در شرکت ایران ترانسفو در سال 1388
سخنرانی چهار ساعته با عنوان «ارتباطات» در شرکت ایران ترانسفو در سال 1388
سالالخنرانی چهار سالالاعته با عنوان «آشالالنایی با مهارتهای زندگی» در پسالالت منطقۀ  14در سالالال
1388
شرکت در کنگرهها و کارگاههای آموزشی:
دومین کنگره سراسری خانواده و مشکالت جنسی ،1384 ،تهران ،دانشگاه شاهد.
سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان ،1385 ،تهران ،علم و صنعت.
دومین کنگره سراسری آسیبشناسی خانواده در ایران ،1385 ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
اولین همایش سراسری روان شناسی پویایی در ایران 5 ،و  6اسفند  ،1388تهران ،دانشگاه شهید
بهشتی.
نهمین کنگره بین المللی روان در مانی ،اجالس آسالالال یایی ،بر پا یه ارزش های فرهنگی،1395 ،
تهران.
کارگاه مهارت مدیریت اسالالترس ،1384 ،تهران ،اولین کنگره سالالراسالالری روانشالالناسالالی بالینی در
ایران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران.
کارگاه آموزش هوش هیجانی ،اردیبهشالالت ماه  ،1385مدرس :دکتر محمود گلزاری (عضالالو هی ت
علمی دانگشاه عالمه طباطبایی) ،تهران ،دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،
دانشگاه شهید بهشتی.
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گارگاه انتقال و انتقال متقابر در رواندرمانی 5 ،اسالالفند ماه  ،1388مدرس :دکتر سالالوگر اخوان،
تهران ،اولین همایش سرا سری روان شنا سی پویایی در ایران ،دان شگاه شهید به شتی با همکاری
انجمن روانشناسی ایران.
کارگاه مفهوم ن شانه شنا سی ،هرمینیوتیک ،پدیدار شنا سی و روانپوی شی 6 ،ا سفند ماه ،1388
مدرس :دکتر محسالالن فاطمی ،تهران ،اولین همایش سالالراسالالری روانشالالناسالالی پویایی در ایران،
دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن روانشناسی ایران.
کارگاه جامع آموزشالالی یک ماهۀ مداخله در سالالوءمصالالرا مواد مخدر ،تیر ماه  ،1388تهران ،مرکز
ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
کارگاه درمان وابسالالالتگی به مواد افیونی با داروهای آگونیسالالالت ،تیر ماه  ،1388تهران ،مرکز ملی
مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
کارگاه اصالالول مشالالاوره و برخورد با بیمار معتاد ،تیر ماه  ،1388تهران ،مرکز ملی مطالعات اعتیاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
کارگاه کلیات اعتیاد ،تیر ماه  ،1388تهران ،مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشالالگاه علوم پزشالالکی و
خدمات بهداشتی درمانی تهران.
کارگاه ا صول رواندرمان و مداخالت غیردارویی در اعتیاد (مواد محرک و افیونی) ،تیر ماه ،1388
تهران ،مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
کارگاه مداخالت شناختی الالالال رفتاری در خودکشی 31 ،تیر ماه  ،1389مدرسان :دکتر الدن فتی
(عضو هی ت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران) و دکتر فرشته موتابی (عضو هی ت علمی دانشگاه
شهید بهشتی) ،تهران ،مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال.
کارگاه مداخالت دارویی در مشکالت روانشناختی.
کارگاه مداخالت شناختی الالال رفتاری در کمالگرایی 25 ،شهریور ماه  ،1389مدرسان :دکتر الدن
فتی (ع ضو هی ت علمی دان شگاه علوم پز شکی ایران) و دکتر فر شته موتابی (ع ضو هی ت علمی
دانشگاه شهید بهشتی) ،تهران ،مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال.
کارگاه آمار ،روش تحقیق و  ،SPSSآبان ماه  ،1389تهران ،مرکز تحقیقات سلولی صارم (سلولی
مولکولی و سلولهای بنیادی).
کارگاه شالالالش ماهه تربیت مدرس مهارتهای زندگی ،1390-1389 ،مدرسالالالان :دکتر الدن فتی
(عضو هی ت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران) و دکتر فرشته موتابی (عضو هی ت علمی دانشگاه
شهید بهشتی) ،تهران ،مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال.
دوره آموزشی دو سالۀ درمان شناختی الالال رفتاری ،1389-1387 ،مدرسان :دکتر الدن فتی (عضو
هی ت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران) و دکتر فرشته موتابی (عضو هی ت علمی دانشگاه شهید
بهشتی) ،تهران ،مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال.
کارگاه م صاحبه ت شخی صی بیماریهای روانی بر مبنای  ،1388 ،DSM-IVمدرس :دکتر مه سا
گیالنیپور ،تهران ،مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال.
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دوره زوج درمانی شناختی الالالال رفتاری ،1389-1388 ،مدرس :دکتر فر شته موتابی (ع ضو هی ت
علمی دانشگاه شهید بهشتی) ،تهران ،کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی.
دوره آموز شی سه ساله درمان بر ا ساس رویکرد روابط مو ضوعی ،مدرس :احمدر ضا محمدپور،
تهران ،کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی ناخودآگاه.
مهارتها:
تحلیر دادههای آماری با استفاده از نرمافزارLIESREL, SPSS
آموزش مهارتهای زندگی به بزرگساالن
زوج درمانی
درمان شناختی ال رفتاری
درمان مبتنی بر روابط موضوعی
تسلط نسبی بر زبان انگلیسی و ایتالیایی
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