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کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی

کارشناسی
روانشناسی بالینی



ورودی سال  93روزانه دانشگاه تهران  -در حال تحصیل
رتبه  2کنکور دکتری روانشناسی



ورودی سال  1390روزانه دانشگاه تهران



رتبه  6کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی



رتبه اول در میان دانشجویان ارشد ورودی سال 1390



دانشگاه اصفهان ،ورودی روزانه سال 1386



پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون بواسطه سهمیه استعدادهای درخشان (جزو ده
درصد اول ورودی ) 1386
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مختصري
از
فعاليتها:
تجارب حرفهاي و اجرایی:


ارایه روش های مداخله در اختالل شب ادراری در برنامه خانواده شبکه اول
سیما



ارایه کارگاه عمومی با عنوان آشنایی با شیوه های شناسایی و درمان اختالالت
دوقطبی و انگ زدایی آنها در فرهنگسرای سرو زیر نظر شهرداری تهران



ارایه کارگاه عمومی با عنوان آشنایی با شیوه های شناسایی و درمان افسردگی
در فرهنگسرای سرو زیر نظر شهرداری تهران



ارایه کارگاه عمومی با عنوان آشنایی با شیوه های شناسایی و درمان اختالل
وسواس در فرهنگسرای سرو زیر نظر شهرداری تهران



ارایه کارگاه عمومی با عنوان آشنایی با اختالل شخصیت مرزی در فرهنگسرای
سرو زیر نظر شهرداری تهران



تدریس دروس کارشناسی ارشد و دکتری در موسسات آموزش عالی



سابقه  5سال مشاوره تحصیلی در زمینه کنکور روانشناسی مقطع ارشد و 1
سال مقطع دکتری در موسسات آموزش عالی

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.
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مقاله داخلی چاپ شده:

بشارت ،م؛ خجوی؛ ز؛ شعبانی ،ا؛ لواسانی ،م .)1394( .معیارهای اختالل طیف
دوقطبی در بیماران مبتال به اختالل های خلقی در دوره جاری افسردگی :مقایسه
افسردگی یک قطبی و دوقطبی .مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی-17 ،9 ،
26
بشارت ،م؛ خجوی ،ز؛ پورخاقان ،ف .)1392( .نقش واسطهای ناگویی هیجانی در
رابطه سبک دلبستگی و عملکرد جنسی در زنان .مجله رویش روانشناسی،)4(1 ،
.64-51


مقاله پذیرش شده جهت ارایه شده شفاهی در همایش خارجی:

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.



مقاله ارایه شده شفاهی در همایش داخلی:

خجوی ،ز؛ ایزدی خواه ،ز؛ پورخاقان ،ف .)1393( .طرحوارههای ناسازگار اولیه و
ارتباط و حل تعارض زناشویی :نقش واسطهای تمایزیافتگی خود .هفتمین همایش
بهداشت روان دانشجویان 21 ،اردیبهشت  ،93دانشگاه صنعتی اصفهان.



مقاله ارایه شده به شکل پوستر در همایش داخلی:

کشاورز ،س؛ ترک قشقایی ،ع؛ خجوی ،ز؛ دهقانی ،س ( .)1392مقایسه روشهای
فرزندپروری ادراک شده در افراد معتاد و غیرمعتاد .چهارمین کنگره انجمن
روانشناسی ایران ،دانشگاه تهران.
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عناوین پایان نامهها :

پایان نامه مقطع کارشناسی به راهنمایی دکتر زهرا ایزدی خواه:

نقش واسطهای سبک دلبستگی دوسوگرا در رابطهی بین طرد ادراکشده از سوی
مادر و طرحوارههای رهاشدگی و محرومیت هیجانی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر محمدعلی بشارت و مشاوره
دکتر امیر شعبانی و دکتر مسعود لواسانی:

بررسی مالکهای طیف دوقطبی در بیماران مبتال به اختالالت خلقی در دوره
جاری افسردگی


همکاری پژوهشی با مرکز بین المللی مطالعه طرد و پذیرش بین فردی در
آمریکا ،رونالد روهنر و نانسی روهنر
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