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 محل الحاق عکس 
 نام و نام خانوادگی: زینب خجوي

 

 
           6318سال تولد: 

 تاهلم وضعيت تاهل:

  -: شماره تماس

  -: آدرس الکترونيکی

 

 

  

  

 

 

 

 

 

دفاع  یان نامه خوداز پا 33/ 33/3تا تاریخ  به امید خدا یح: در حال حاضر مقطع کارشناسی ارشد را به پایان رسانده وتوض

 خواهم کرد.

 

 
 سوابق تحصيلی

  

 
   مقطع: 

 کارشناسی ارشد
 روانشناسی بالینی

 دانشگاه تهران 6333رودی سال و 

 
 روانشناسیکنکور کارشناسی ارشد مجموعه  1 رتبه 

 

  6333رتبه اول در میان دانشجویان ورودی سال  

 کارشناسی
 روانشناسی بالینی

 

 

  ،6333تا  6381سال دانشگاه اصفهان 

 

 جزو ده  کارشناسی ارشد بدون آزمون بواسطه سهمیه استعدادهای درخشان پذیرش(

 ( 6381درصد اول ورودی 

  

 

  خدانام ه ب
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 هايحوزه 

 تحقيقاتی

    

 

  زیرحوزه ها:   حوزه: 

اختالالت 

 خلقی

شناسایی عوامل 

پیییب بییی  در  

ابیییییت  بیییییه  

اخییییییییت    

در  دوقطبیییییی

جمعیت های در 

 خطر

تشییییییی ی  

اخییییییت    

خلقی با تمرکز 

بییییر  ییییی   

 دوقطبی

بررسی نظرییه هیای   

رشیییدی در علیییت  

شناسییی اخییت     

خلقی بیا تمرکیز بیر    

  ی  دوقطبی

درمییان و کنتییرل  

 اخت    خلقی 

تجارب خانواده هیای  

افیییراد مبیییت  بیییه  

و  دوقطبیی اخت    

انییز زدایییی از اییی   

 اخت   

نظریات 

 تحولی

نظریییه سیمییتم 

ادگی های خیانو 

بوون، تمرکز بیر   

تمایزییییییافتگی 

 خود

نظریییییییییییه 

دلبمییییییتگی 

، تمرکییز بییالبی

بر شییوه هیای   

پیشیییییروی از 

دلبمییییییتگی 

 ناایم  به ایم 

نظریییییه  ییییرد و  

پذیرش ادراک شیده  

 روهنر

  دیدگاه های پیاژه

 

 
 ها: مختصري از فعاليت

   

 

 

 اي و اجرایی:تجارب حرفه

 

 
 با شیوه های شناسایی و درمان اخت    دوقطبی و انز زدایی آنها  عمومی با عنوان آشنایی ارایه کارگاه

 در فرهنگمرای سرو زیر نظر شهرداری تهران

 
 شنایی با شیوه های شناسایی و درمان افمردگی در فرهنگمرای سرو زیر آعمومی با عنوان  ارایه کارگاه

 نظر شهرداری تهران

 
 های شناسایی و درمان اخت ل وسواس در فرهنگمرای سرو شنایی با شیوه آ عمومی با عنوان ارایه کارگاه

 زیر نظر شهرداری تهران

 
 اخت ل ش صیت مرزی در فرهنگمرای سرو زیر نظر شهرداری  شنایی باآعمومی با عنوان  ارایه کارگاه

 تهران

 

  :افیان، جهت شناسایی آن در خود و ا ر شنایی عموم با ای  اخت    درآفوق با هدف  کارگاه هایتوضیح

شنایی مقدماتی با شیوه های درمان جهت ارجاع به مت صصان مربو ه انجام آنها و نیز آانز زدایی از 

توسط انجم  روانشناسی مثبت نگر در فرهنگمرای سرو  کارگاه هاشده است و همچنان ادامه دارد. ای  

ه و سایر موارد به درخواست اخت    خلقی( با پیشنهاد بنده ارایه شدیریت می شود. دو موضوع اول )مد

 حاضری  انت اب می شود. 
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  عضویت در انجم  روانشناسان مثبت نگر در فرهنگمرای سرو شهرداری تهران 

 

 
  موسما  آموزش عالیسابقه سه سال مشاوره تحصیلی در زمینه کنکور کارشناسی ارشد در  

 
  آموزش عالیموسما  سابقه تدریس دروس کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی در 

 

  ترجمه متون ت صصی روانشناسی به زبان انگلیمی 

 

 

 سوابق پژوهشی

 
 :مقاله خارجی چاپ شده 

 
Besharat, M. A., Khajavi, Z. (2013). The relationship between attachment 

styles and alexithymia: Mediating role of defense mechanisms. Asian Journal 

of Psychiatry, 6, 571–576.  
 

 
  :مقاله داخلی چاپ شده 

 

ای ناگویی هیجانی در رابطه سبک دلبمتگی و نقب واسطه(. 6331). ؛ خجوی، ز؛ پورخاقان، فبشار ، م

  .14-16(، 4)6عملکرد جنمی در زنان. مجله رویب روانشناسی؛ 

 

 ارایه شده شفاهی در همایب خارجی: پذیرش شده جهت مقاله 

Khajavi, Z., Izadikhah, Z., O’Connor, Peter J. (2014). The Mediating Effect of 

Ambivalent Attachment Style on the Relationship between Remembered 

Maternal Rejection and Schemas of Abandonment and Emotional Deprivation 

International Conference on Psychology, Education and Social Science. 

 

Khajavi, Z., Izadikhah, Z. (2014). Early maladaptive schema and marital 

communication and conflict resolution: mediation effect of differentiation of 

self. International Conference on Psychology, Education and Social Science.  

 
 

 ارایه شده شفاهی در همایب داخلی: مقاله 

 

های ناسازگار اولیه و ارتباط و حل تعارض  رحواره(. 6333). خجوی، ز؛ ایزدی خواه، ز؛ پورخاقان، ف
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، 33اردیبهشت  16، . هفتمی  همایب بهداشت روان دانشجویانای تمایزیافتگی خودزناشویی: نقب واسطه

  دانشگاه صنعتی اصفهان. 

 

  ه به شکل پوستر در همایب داخلی: ارایه شدمقاله 

 

های فرزندپروری ادراک شده مقایمه روش(. 6331)؛ دهقانی، س کشاورز، س؛ ترک قشقایی، ع؛ خجوی، ز

 شناسی ایران، دانشگاه تهران.در افراد معتاد و غیرمعتاد. چهارمی  کنگره انجم  روان

  

 ها : عناوی  پایان نامه 

 اهنمایی دکتر زهرا ایزدی خواه:پایان نامه مقطع کارشناسی به ر 

 

های شده از سوی مادر و  رحوارهی بی   رد ادراکای سبک دلبمتگی دوسوگرا در رابطهنقب واسطه

 رهاشدگی و محرومیت هیجانی

 

  پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر محمدعلی بشار  و مشاوره دکتر امیر شعبانی و دکتر

 ممعود لواسانی: 

 

 های  ی  دوقطبی در بیماران مبت  به اخت    خلقی در دوره جاری افمردگی بررسی م ک

  

 :عنوان  رح پیشنهادی برای پایان نامه دکتری 

 

.... 

 
 و نانمی  روهنر همکاری پژوهشی با مرکز بی  المللی مطالعه  رد و پذیرش بی  فردی در آمریکا، رونالد

دراک شده و بررسی متغیرهای مربو ه در جامعه  رد و پذیرش ا روهنر / هنجاریابی پرسشنامه های

 ) مطالعه در مرحله جمع آوری داده( ایرانی
 

 
 

 از ایده هاخ صه ای 
 

  

ارایه پروتکل روش های فرزندپروری صحیح بیرای مهیدکودک هیای سراسیر      - 

 کشور
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 یافت  عوامل موثر در شکمت چرخه دلبمتگی ناایم  بی  نملی -

اعتبارسنج های تش یصیی اخیت    خلقیی جهیت کیاهب      مش   کردن  -

 خطاهای تش یصی

 کل درمان شناختی برای مدیریت و درمان اخت    خلقی پروت ارایه -

 علت شناسی اخت    خلقی با رویکرد روانشناسی تحولی -

تالی  کتاب در زمینیه آشینایی بیا ویژگیی هیا، علیل و شییوه هیای درمیان           -

 و خانواده های آنها اخت    خلقی برای بیماران

 


