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تجارب حرفه ای:
تدریس:
 -7مدرس دروس روان شناسی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ازسال  7312تاکنون.
  -6مدرس دروس روان شناسی در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی دانشگاهشهید چمران اهواز .از سال  7316تا 7367

1

 -3مدرس دروس روان شناسی دانشکده ی روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
به مدت  1ترم.

حوزه های تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
روان شناسی تربیتی -روانشناسی رشد( -)7روانشناسی مرضی کودک -روانشناسییادگیری -روانشناسی عمومی -بازی درمانی -روانشناسی مرضی کودک -سمینار در
روانشناسی  -روانشناسی زبان -زبان و تفکر – روانشناسی رشد (-) 6روانشناسی
مرضی  .روانشناسی معلولین جسمی.

برگزاری دوره های درمانی:
 آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری جهت ارتقا کیفیت زندگی،سالمت روان ،کنترل استرس و کاهش عالئم بالینی بیماران پوستی در سال  7361در
بیمارستان شرکت نفت اهواز ( کل دوره درمانی  71جلسه).
 آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری جهت ارتقا کیفیت زندگی،سالمت روان  ،کنترل استرس و کاهش عالئم بالینی بیماران پوستی در سال  7367در
بیمارستان شرکت نفت اهواز ( کل دوره درمانی  71جلسه).

شرکت در کارگاه های آموزشی
 شرکت در کارگاه آموزشی شناخت درمانی اختالالت خواب در سال  7367در مرکزخدمات مشاوره ای نیکان اهواز.
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 شرکت در کارگاه آموزشی شناختی-رفتاری  ،سال  7367در مرکز خدمات مشاوره اینیکان اهواز.
 شرکت درکارگاه آموزشی پیش از ازدواج  ،سال  7367در مرکز خدمات مشاوره اینیکان اهواز.
 -شرکت در کارگاه تخصصی سال  7367در مرکز خدمات مشاوره ای نیکان اهواز.

مقاالت:
 )7کیهان فتحی و دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند ( .)7311بررسی میزان افسردگی،
هیجان خواهی ،پرخاشگری  ،سبک های دلبستگی و تحصیالت والدین . ،مجله علمی-
پژ وهشی دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دوره نهم ،شماره
دوم.
 )6دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند ،دکتر منیجه شهنی ییالق و کیهان فتحی ( 7311
بررسی افسردگی ،هیجان خواهی ،پرخاشگری  ،سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی-
اجتماعی به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان شهر اهواز  .مجله
علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ،دوره سوم ،
سال پانزدهم ،شماره 7
 )3انسیه بابایی ،حمید کمر زرین و کیهان فتحی ( زیر چاپ) بررسی رابطه ساده ویژگی
های فردی با نیمرخ کار آفرینی در دانشجویان دختر پیام نور .نشریه پیام نور علوم انسانی
– تاریخ پذیرش مقاله .7361/3/71
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4) E.Babaee. H.Kamarzarin, and K. fathi .( 2010). A study on relationship
individual profile of entrepreneurship and personal profile among the
Girl students in distance education universities(P.N.U) in Iran. World
Applied Sciences Journal 8(1): 25-27.

 -5بررسی سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی بعنوان پیش بین های وابستگی به
تلفن همراه در نوجوانان شهر ساری .)7367(7367کیهان فتحی و انسیه بابایی .در مرحله
داوری.
 -2اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر ادراک بیماری ،کیفیت زندگی،
سالمت عمومی و عالئم بالینی پسوریازیس .مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده
علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز .تاریخ پذیرش مقاله ( 7367زیر چاپ).

 درحال حاضر مشارکت در  3پایانامه کارشناسی روانشناسی به عنوان استاد راهنمادر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 درحال حاضر مشارکت در یک پایانامه کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی به عنواناستاد مشاور در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

 داوری  6پایانامه کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی در دانشکده توانبخشیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور .
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 داوری یک مقاله علمی -پژوهشی مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علومتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز .
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