
١

علمیسوابق شغلی ـ 

: فریبرز درتاجنام و نام خانوادگی
1/6/1346تاریخ تولد:

دانشگاه عالمه طباطبائیروانشناسی تربیتی گروه آموزشی:
استاد رتبه علمی:

dortaj@atu.ac.irپست الکترونیک:

44737562، فکس 44737561تلفن:
شاوره کشورشناسی و مسازمان نظام روانمعاون پژوهشی سمت:
سازمان مرکزي طبقه سوم طباطبائیتهران دهکده المپیک دانشگاه عالمه آدرس:

:تحصیالت
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نماینده وزیر علوم در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران
النللی فارابی( دوره ششم و هفتم)رئیس گروه علمی علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاري و تربیت بدنی جشنوراه بین
مه طباطبائیدانشگاه عالعضو هیأت ممیزه
 دانشگاه پیام نورهیأت ممیزهکمیسیون تخصصی عضو
مالی دانشگاه عالمه طباطبائیـ ون اداري امع
معاون پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی
.مدیر امور پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی
عصر (عج).نماینده وزیر در هیأت نظارت دانشگاه ولی
 ریزي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.برنامهمعاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و
.عضو هیأت ممیزه گروه علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 ریزي در آموزش عالی.پژوهش و برنامهمدیر مسئول فصلنامه
.رئیس مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید باهنر کرمان
شناسی استان کرمان.رئیس هیأت مدیره انجمن روان
ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام هاي آموزشی«یر اولین و دومین همایش ملی دب«
 تحول و بازنگري در برنامه هاي درسی آموزش عالی« عضو کمیته علمی همایش«
 شناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایرانسازمان نظام روان» شناسی تربیتیتخصصی روان«عضو کمیسیون
 شناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایرانسازمان نظام روان» جیسنتخصصی روان«عضو کمیسیون
.عضو کمیته علمی دوره مشترك دکتراي آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی
شناسی ایران.عضو کمیته اجرایی اولین کنگره سراسري روان
شناسی ایران.عضو هیأت علمی دومین کنگره سراسري روان
فرهنگی اداره کل ارشاد اسالمی استان کرمان.هايعضو کمیسیون ارزشیابی فعالیت
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.عضو شوراي پژوهشی تربیت بدنی استان تهران
هاي اجتماعی.عضو هیأت علمی سمینار زنان و آسیب
ریزي درسی.دبیر اجرایی سمینار برنامه
اي استان کرمان.دبیر کمیته شوراي هماهنگی خدمات مشاوره
 شناسی تربیتیروانرئیس انجمن
سئول و سردبیر فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشی.مدیر م
گیریهاي تربیتی.مدیر مسئول فصلنامه اندازه
سازي.سردبیر فصلنامه بومی
هاي نوین آموزشی.عضو کمیته علمی سومین و چهرمین همایش ملی روش


کارشناسی ارشد)دکتري و تدریس (
نظریه ها و روشهاي آموزش.
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شناسی یادگیريروان.
پیشرفت تحصیلیهاي آزمون.
کودکان استثنایی.
پایان نامه و رساله (ارشد و دکتري)50راهنمایی و مشاوره بیش از.
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Mohammad Reza Srmadi.World Applied Sciences Journal 11(9):1164-1169.2010
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Dortaj phd, Hasan Mahmoudian MA, IPA international journal of psychology.
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1389،بهار 1دازه گیري تربیتی، سال اول، شماره دکتر حسن احدي، دکتر فریبرز درتاج.ان
ساله.دکتر فریبرز درتاج، اسداهللا مصائبی، 15-12پسر آموزانسازگاري اجتماعی دانشتاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگري و-8

88)، زمستان 12(4شناسی کاربردي،سال سوم، شماره دکتر حسن اسدزاده.روان
، 49به مواد مخدر در مجروحان جنگی،دکتر فریبرز درتاج.فصلنامه علوم اجتماعی، شماره تعیین علل سوئ مصرف و وابستگی-9

1389تابستان 
،سال 13شماره روانشناسی تربیتی،اجتماعی و پیشرفت تحصیلی،الهام لک، فریبرز درتاج.تاثیر روش آموزش هم شاگردي بر مهارت-10

87چهارم،پاییز 
، دوره »هـاي نـوین تربیتـی   اندیشـه «فصـلنامه  اي بر بهبود کارکرد تحصـیلی دانشجویان، ردهسازي ذهنی فرآیندي و فرآوتأثیر شبیه-11

.1384، تابستان و پائیز 3و2یک،شماره 
فصلنامه .»انشگاه دولتی ایرانمطالعه موردي پنج د«هاي علوم انسانی آزاد رشتهاي ویابی عملکرد تحصیلی دانشجویان سهیمهشارز-12

.1384، پائیز و زمستان 4و3، شماره 11، سال 38و37اموزش عالی، شماره ریزي در پژوهش و برنامه
آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهر کرمان، فصلنامه روانشناسی و علوم بررسی رابطه نقص ادراك بینایی با اختالل خواندن در دانش-13

.1385، بهار 3تربیتی، شماره 
آموزش مهارتهاي ابزار وجود و آموزش مهارتهاي اجتماعی در بهبود بهداشت بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش بهداشت روانی، -14

.1385، بهار 3آموزان دورة متوسطه و تأثیر آن بر عملکرد تحصیل، فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، شماره روانی دانش
بنیاد شهید. فصلنامه روانشناسی و بررسی نقش عوامل درون سازمانی و درون فردي بر وضعیت سالمت روانی مدیران و کارکنان-15

86زمستان 10علوم تربیتی، شماره 
پژوهش در نظام هاي فصلنامه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر بر اساس سهمیه ورودي. -16

4،سال دوم . شماره آموزشی
85تابستان 4تی، شماره میزان ثبات مدیریت مدارس. فصلنامه روانشناسی و علوم تربی-17
تابستان 2و1بررسی کارآمدي و روش شناختی و منطق هیجانی در کاهش اضطراب. فصلنامه اندیشه هاي نوین مدیریتی. شماره -18

1385
7بررسی مهارتهاي مطالعه و یادگیري ریاضی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، شماره -19

86بهار
ریزي فصلنامه پژوهش و برنامهبررسی ارتباط ابهام نقش تعارض، نقش اضطراب رقابتی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار. -20

.1385تابستان، 12، سال 2در اموزش عالی، شماره 
سال اول شماره بررسی همگیر شناسی سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر در مجروحان جنگی و همبسته هاي آن. طب جانباز.-21

1388بهار3
رضایت سنجی جانبازان از خدمات درمانی ارایه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران. فصلنامه علمی پژوهشی طب جانباز سال -22

1388پاییز 5دوم شماره 
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دکتر فریبرز نی فرهنگی ، سارا السادات حسی، رضایت سنجی جانبازان از خدمات بیمه تکمیلی و رابطه آن با نوع و درصد جانبازي-23
1388، تابستان 4سال اول، شماره پژوهشی طب جانباز، ، فصلنامه علمی14صی، ، مهدي طالبدرتاج

فریبرز بررسی رابطه بین توانایی حل مساله اجتماعی،تکانشگري و وابستگی به مواد در زندانیان به منظور ارائه مدل پرخاشگري، -24
رتاج.انتظام اجتماعی.، علی دره کردي، فریبا ددرتاج

فریبرزاللهی،-فرجمهرانکیا،معینیمهدي.دورازآموزشدانشجویانتحصیلیپیشرفتبرانگیزشیراهبردهايتاثیرمدلسازي-25
1390،بهار12شمارهآموزشی،نظامهايدرپژوهشفصلنامه.سرمديو محمدرضادرتاج

قوام،ابراهیمیصغريفیروزي،ستارهابتدایی،پنجمپایۀآموزاندانشدرامتحاناضطرابپایۀبراجراییکارکردهايمقایسۀ-26
4شماره, 12جلدروانشناسی،درپژوهشودانشفصلنامه1390 )-( 1-،درتاجفریبرز

بتکار و ، منیر کالنتر قریشی، رقیه عین اهللا زادگان. فصلنامه ادکتر فریبرز درتاجرابطه صفات شخصیتی و خالقیت در نوجوانان. -27
1390، پاییز و زمستان 3خالقیت در علوم انسانی. سال اول، شماره 

. فصلنامه دکتر فریبرز درتاجهاي بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدائی. ناهید لطفی ماهر، میزان توجه به سواد اطالعاتی در درسنامه-28
1390. زمستان 23مطالعات برنامه درسی. سال ششم، شماره 

. 86-87کردن مقیاس خشم چند بعدي در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیالنغرب در سال تحصیلی ساخت و استاندارد-29
41ص1390، بهار و تابستان5فصلنامه اندازه گیري تربیتی، شماره . فریبرز درتاجراعد پرواز، علی دالور، 

، فریبرز درتاجمنیر کالنتر قریشی ، فلور رضایی کارگر ، ، تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی-30
77ص1391، بهار و تابستان 1ینی و مشاوره، سال دوم، شماره مجله پژوهش هاي روان شناسی بال، مهدي شاه نظري 

تاثیر تعدادگزینه هاي سوال در ویژگی هاي روان سنجی آزمون و توانایی برآوردشده در مدل هاي پرسش پاسخ و کالسیک اندازه -31
1ص1390، پاییز و زمستان 6فصلنامه اندازه گیري تربیتی، شماره . فریبرز درتاجبهنام کریمی، محمدرضا فلسفی نژاد، ، گیري

، ، دکتر سیدعبدالمجید جالییدکتر فریبرز درتاجبتول سیدي، ، بررسی پیام ها و مفاهیم اقتصادي در کتاب هاي درسی دوره ابتدایی-32
35ص1390، زمستان 49فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ایران، شماره 

علی محمد رضایی ، دکتر علی دالور ، )، ISEEQساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (-33
.121ص1389، بهار 1فصلنامه اندازه گیري تربیتی، شماره ، دکتر فریبرز درتاجدکتر حسن احدي ، 

، دکتر فریبرز درتاجآموزان با و بدن ناتوانی یادگیري. محمد جواد بگیان، مقایسه ناگویی خلقی و کنترل عواطف در مادران دانش-34
.1391، زمستان 2شماره مد امینی. فصلنامه ناتوانی هاي یادگیري،مهدي مح

دکتر بررسی میزان تاثیر برنامه منتخب حرکتی بر توانمندي ادراکی ـ حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز پایه دوم. -35
.1391، زمستان 4، لیال عاصمی. شماره فریبرز درتاج

دکتر فریبرز ر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی. منیر کالنتر قریشی، فلور رضائی کارگر، تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی ب-36
.1391، بهار و تابستان 1، شماره 2، مهدي شاه نظري. فصلنامه پژوهش هاي روان شناسی بالینی و مشاوره. سال درتاج

دکتر عباس زامیاد،،احمد برجعلیکالنتر قریشی، منیر کاري، آرامی بر اضطراب و ظرفیت حافظههاي تناثربخشی آموزش و تمرین-37
. 1391، بهار 6، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره جفریبرز درتا
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آموزان سال سوم راهنمایی در بایبی و سنتی بر خالقیت و یادگیري دانشايوزش مبتنی بر الگوي پنج مرحلهآممقایسه تاثیر روش -38
1391،پاییز24شناسی، سال هفتم، شماره هاي نور در روان، فصلنامه یافتهفریبرز درتاجآبادي، ادي، خدیجه علیدرس علوم، مهسا مر

، دکتر فریبرز درتاجدر نظام هاي آموزشی، فصلنامه پژوهش تاثیر آموزش جرئت ورزي بر میزان قاطعیت، دکتر مهران سرداري پور، -39
1389، پاییز 10حسین پایندان، شماره 

دي، دکتر فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ایران، بتول سیبررسی پیام ها و مفاهیم اقتصادي در کتاب هاي درسی دوره ابتدایی، -40
1390، زمستان 49شماره ، دکتر سیدعبدالمجید جالیی،فریبرز درتاج

بررسی رابطه ي ادراك از محیط کالس درس و جهت گیري هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایه ي سوم -41
1389، زمستان 19، شماره فریبرز درتاجفصلنامه روانشناسی تربیتی، پروین قدیري، حسن اسدزاده،متوسطه، 

هنجاریابی، روایی و پایایی آزمون رشد ادراك دیداري فراستیگ در بین دانش آموزان پایه هاي اول و دوم دوره ابتدایی شهر تهران، -42
1386، تابستان 3شماره دکتر فریبرز درتاج،فصلنامه روان شناسی کاربردي، دکتر رسول کرد نوقابی، 

فصلنامه اندیشه هاي هیجانی در کاهش اضطراب آزمون و بهبود کارکرد تحصیلی، -بررسی کارآمدي دو روش شناختی و منطقی -43
، بهار و تابستان 6، شماره دکتر فریبرز درتاجنوین تربیتی، دکتر عباس ابوالقاسمی ، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند ، آذر کیامرئی ، 

1385.
انسانی ( مطالعه موردي : پنج دانشگاه دولتی ایران )،ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه اي و آزاد رشته هاي علوم -44

1384، پاییز و زمستان 38، دکتر نعمت ا... موسی پور، شماره دکتر فریبرز درتاجفصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، 
عیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر بر اساس سهمیه ورودي، بررسی وض-45

4، شماره دکتر فریبرز درتاجفصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشی، 
1392، یبرز درتاجدکتر فرنشان، مجله انتظام اجتماعی، بررسی اثربخشی مقابله درمانگري بر استرس شغلی و رضایت شغلی آتش-46

47- The effects of hardiness training on suicide ideation, quality of life and plasma levels of
lipoprotein (a) in patients with depressive disorder. Ghobad Bahamin, Fatemeh Taheri, Alireza
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