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سوابق حرفه ای
سوابق کاری و اجرایی :











تعهززس ززازمانی  ،رضززایت لزز ی  ،کیفیززت زنززسگی کارکنززان  ،اخ ز ح فرفززه ای و

برگززراری روره یززایی رر را زززای افززرای
ا زرس ل ی و مسیریت خشم
برگراری روره یزایی رر زمینزه توانمنزس زازی خ فیزت فزرری و زازمانی  ،بهسالزت لز ی  ،برر زی زنسرم کارمنزس آ زی
پذیر  ،آلنایی با ارگونومی ازمانی  ،روره آموزلی نوبت کاری و عوارض آن و رایکاریای مقاب ه با آن
برگراری آموزش الکزرونیک فرزنس پروری.
برگراری کارگاه بهسالت روان کارکنان ازمان برنامه و بورجه
یمکاری با پژویشکسه ع وم انسانی رر زمینه راه انسازی آموزش الکزرونیک آینسه پژویی
برگراری طرح ا زعساریابی رر مسارس منطقه رو
برگراری روره یای مهارت زنسگی برای کورکان و نوجوانان
کار با خورتان اخز ل ( adhdبی فعال) و اخز ل یارگیری
پکیج کامل آموزلی به مربیان برای آموزش اخز ل یارگیری

سوابق پژوهشی :
 یمکار طرح برر ی نگرش زنان و رخزران جوان تحصی کرره نسبت به کار لناور ( کار با فجم معین و زمان نا معین ) رر معاونت
امور زنان و خانواره ریا ت جمهوری (رر ر ت برر ی )
 یمکار طرح آ ی لنا ی تعارضیای یویزی ناظر بر رویکرر زنان نسبت به زیبایی رر معاونت امور زنان و خانواره ریا ت جمهوری
(رر ر ت برر ی )

 یمکار طرح برر ی پیشاینسیا و پیامسیای تعارضهای یویزی رخزران و زنان رر ایران رر معاونت امور زنان و خانواره ریا ت
جمهوری (رر ر ت برر ی )
 مطالعه و اص ح آیین نامه رتبه بنسی لرکزهای انفورماتیک
 مطالعه و برر ی طرافی اخزار ک ن وب ایت ازمان
 تسوین ا زانسارریای کمی و کیفی فنی مربوط به وب ایت ازمان
 مطالعه و برر ی تطبیقی برای تعیین چارچوب وب ایت آرمانی ازمان
 تسوین رایکاریای ارزیابی فنی ز محزوایی صفحات وب ایت ازمان
 تحقیق و پژوی

رر زمینه تحقق رولت الکزرونیک رر ازمان

 تسوین رایکاریای آموزش کاربران و رایبران وب ایت
 تسوین رایکاریای ارزیابی فنی ز محزوایی صفحات وب ایت ازمان
 مطالعه و برر ی مقایسه ای یسزم آموزش الکزرونیک رانشگاه یای ع م و صنعت – امیرکبیر و رانشگاه تهران
 مطالعه و برر ی راه انسازی کزابخانه ریجیزال رر ازمان

مقاالت :
بررسی اثربخشی يادگيری تلفيقی بر مهارتهای تفکر

نشريه اموزش پرستاری  ،جلد 4

بهار حاجرضايی  ،حسن روشنی علیبنهسی ،

انتقادی دانشجويان پرستاری

شماره  1صفحات -49

محمد شاهعلی زاده  ،مريم زينالی  ،مهدی

)1394(59

بدلی

رابطه تکانشگری و خلق و خوی منفی با اختالل خوردن

فصلنامه علمی پژوهشی سفيد

مريم زينالی  ،مالک بسطامی

افراطی در کارمندان
A review of the effectiveness of stress
management skills training on
academic vitality and psychological wellbeing of college students
Impact of Training Problem-Solving Skills on
Self-Esteem and Behavioral Adjustment in
Teenage Girls Who Have Irresponsible
Parents or No Parents
Effectiveness of mindfulness-based cognitive
therapy on psychological consequences in
patients with hypertension (high blood
)pressure

پوشان سبز()1394
Integrative Psychological
and Behavioral Scienceو

البرزکوه  ،نباتی  ،زينالی  ،عابد  ،شاهقلی

2016
Integrative Psychological
and Behavioral Scienceو

شاهقلی  ،مرادی  ،البرزکوه  ،رادمهر  ،زينالی

2016
Ambiant Sceince
2016

گزل  ،زينالی  ،احمدی  ،ميرزايی  ،اژدری

The efficiency of problem-solving skills on
quality of life and self-esteem of patients with
MS

Ambiant Sceince
2016

دهاقين  ،گزل  ،زينالی ،احمدی  ،اژدری

Effectiveness of stress management skill
training on levels of depression, anxiety and
stress in patients with type 2 diabetes

Ambiant Sceince
2016

ميرزايی ،دهاقين ،گزل  ،زينالی  ،اژدری

Compare the emotion regulation strategies
and subjective well-being in orphaned and
normal adolescents

Ambiant Sceince
2016

دهاقين  ،زينالی  ،گزل  ،احمدی  ،اژدری

اثربخشی بازی درمانی با رويکرد شناختی – رفتاری بر

سومين کنفرانس بين المللی

سهيال رحمانی ،مريم زينالی ،صديقه گوزل ،آذر

پرخاشگری و اختالل امالء کودکان مبتال به اختالل نارسايی

علوم رفتاری 1395 ،

سيفی

توجه  /بيش فعالی

اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر استرس ادراک شده

سومين کنفرانس بين المللی

و سرزندگی تحصيلی دانش آموزان

علوم رفتاری 1395 ،

تاثير آموزش روش قصد متضاد بر نگرانی و حساسيت

سومين کنفرانس بين المللی

کودکان مبتال به اختالل سيالی کالمی

علوم رفتاری 1395 ،

اثربخشی مهارت حل مسئله بر کيفيت زندگی و عزت نفس

کنفرانس ملی فقه ،حقوق و

بيماران مبتال به ام اس

رواشناسی 1395،

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر ميزان جرات

سومين کنفرانس مدرسه 1395،

مريم زينالی  ،صديقه گوزل  ،سهيال اورنگ  ،آذر
سيفی
مريم زينالی  ،سهيال رحمانی

مريم زينالی ،مريم آقايی
مريم زينالی ،سهيال رحمانی

ورزی و سازش يافتگی پسران مدارس متوسطه يک
مقايسه راهبردهای تنظيم هيجان و بهزيستی ذهنی در

سومين کنفرانس مدرسه 1395،

مريم آقائی ،مريم زينالی ،صديقه گزل ،ندا
احمدی  ،راحله اژدری

نوجوانان بی سرپرست و عادی

کتب (ترجمه ):

عنوان کتاب

سال انتشار

کتاب کار مبارزه با خجالت برای

1395

نوجوانان

نام مترجمین به ترتیب ذکر

ناشر

شده روی جلد
مریم زینالی

ناشر مولف

رخساره بیدار

کتاب کار مبارزه با اضطراب

1395

کتاب کار تصویر بدنی برای

1395

مریم زینالی

ناشر مولف

ماندانا عاشوری
نوجوانان

ترجمه

مریم زینالی

ناشر مولف

وحیده دهاقین

کتاب کار قلدری در نوجوانان

1395

کتاب کار وسواس در نوجوانان

1396

مریم زینالی

ناشر مولف

وحیده دهاقین
مریم زینالی  ،سهیال اورنگ

انتشارات اورنگ آفرین

 ،ماندانا عاشوری
کتاب کار عزت نفس در نوجوانان

1396

مریم زینالی  ،سهیال اورنگ

انتشارات اورنگ آفرین

کتاب کار اختالل پرخوری در

1396

مریم زینالی  ،میترا

انتشارات دیلماج

اشرفپوری

نوجوانان
کتاب اضطراب در مدرسه

1396

کتاب ترس در کودکان و نوجوانان

1397

مریم زینالی  ،پریسا کالهی

انتشارات دیلماج

 ،صدیقه گزل
مریم زینالی  ،حهانشاهی

انتشارات دیلماج

دوره های پیشنهادی :
جامعه هدف

دوره های آموزشی پیشنهادی

خانواده

برنامه هاى تغییر نگرش :بررسى و آموزش شیوههای مختلف تغییر نگرش افراد در کار،
تعریف تعیین تیپهای مختلف شخصیتى و نقش آن در نگرش افراد در کار و هم چنین
استفاده از تیپهاى مشخص جهت ایجاد نگرش مثبت در کار
توانشهاى انسانى در کار :تبیین رابطه هوش و توانشهاى انسانى ،نقش مهارتهاى شناختى
و ارتباطات کالمى و توانش کالمى در عملکرد شغلى ،چگونگى تاثیر توانائیهاى حرکتى
در بهبود عملکرد شغلى ،و تبیین فرآیندهاى مربوط به توانشهاى خالق و رفتار کار
کیفیت زندگى :بررسى و ارزیابى نحوه مواجهه و آموزش و مشاوره در مورد افسردگى،
اضطراب ،سازگارى ،ارتباطات شخصى و جنسى ،مشغولیتهاى اجتماعى و فعالیتهاى
اوقات فراغت و لذت بخش ،درد ،تحـــرک ،خـــواب ،اشتهاع و تهوع ،عملکرد جنسى،

توانائى انجام امور استخدامى یا ادارى ،تـــوانــــایى مـقابـله ( )copingبا وظایف
خانوادگى

رهبرى کارآمد :در این کارگاه چگونگى نفوذ یک سازمان و محیط کار بر رفتار رهبرى ،و
انتظارات از پیش تعیین شده از مدیریت ،میزان این نفوذ و انتظارات و تاثیر آن بر کارکنان
و کیفیت کار تبیین مى گردد  .هم چنین ویژگیها و صفات رهبر کار آمد و مدیر موفق در
این سمینار تشریح مى گردد  .شیوه رهبریهاى متفاوت ،و سبکى که سبب موفقیت و نفوذ
بیشتر در کارکنان مى گردد نیز مورد بحث قرار مى گیرد .
شیوه هاى مقاوم سازى روانى

آموزش سبک زندگی سالم مقابله با استرس،ارتباط موثر،شادکامی و امید ،مدیریت
خشم ارتباط با فرزند و دیگران ،تحلیل ارتباط متقابل) ، (TAمهارت های ده گانه
زندگی ،مدیریت زمان ،مدیریت حل مسئله
مدیریت اختالفات زناشویی  //فرزندد پدروری  //تربیدت دیندی فرزنددان  //تربیدت
جنسی فرزندان  //تحلیل ارتباط متقابل  //مهارت های ده گانهزندگی
روابددف فرازناشددویی نخیانددت هددا //آسددیب شناسددی خددانواده //سددالمت روان در
خددانواده //راهکارهددای تحکددیم خددانواده  //کارگدداه آموزشددی مسددایل جنسددی
زوجین
روشها و تکنیک های کداربردی تحکدیم خدانواده  //تفداوت هدای شیصدیتی زن و
مرد
عیارهای سالمت روانی زوجین

فرزندان
برنامدده ریددزی تحصددیلی  //مشدداوره پددی

از ازدواج میصددوی مجددردین در

آستانه ازدواج  //شادکامی //ارتباط موثر //مدیریت زمان //خالقیت
آموزش تاب آوری //آموزش تند خوانی و روش های صحیح مطالعه  //آموزش
روشهای کنترل استرس  //آموزش روشهای برخورد با قاطعیت //آموزش روشهای
مقابله با بزه های اجتماعی  //دوره آموزشی آینده نگری در جوانان

 آمارگی برگراری روره یا به لیوه گرویی
 پیگیری مسزمر و مساوم وضعیت بهسالت روان افرار
 ارائه بسزه یای آموزلی و رایکاریای منا

به گرویهای مسنظر

 برگراری روریهای آموزلی و کارگایهای روانشناخزی
 ارجاع فوری به مرکر مشاوره جهت برر ی فرری ،رر صورت نیاز و تشخیص.
 یرینه بسیار پایین برای یر فرر
خدمات مشاوره و خدمات روان شناختی

 فوزه مشاوره کورک و نوجوان
بززی

فعززالی ،نقززص توجززه ،پرخالززگری ،روشیززای تحسززین ،روشیززای تنبیززه  ،لجبززازی،

مشززک ت توالززت رفزززن ،اخززز الت یززارگیری ،ا زززعسار یززابی و پززرورش خ یززت ،کززج خ قززی و
رفزاریززای منفززی ،مشززک ت مسر ززه و تحصززیل ،عززارتیززای عصززبی ،مشززک ت کززورک یززا
نوجززوان بززا یمسززاالن و خززوایر و برارریززا ،تززرس یززا ،مسززائل ویززژه رفزززاری ،تیززک عصززبی،
بسخوابی ،رروغ گزویی ،تزرس ،لکنزت زبزان ،تنب زی ،لز

ارراری ،کورکزانی کزه ینگزام لز یزا

راه مززیرونززس ،کورکززانی کززه رچززار وفشززت لززبانه یسزززنس ،بس ززذایی ،بززیالزززهایی ،مشززک ت
رو تیابی و نگه رالزن رو زان ،ترس از صحبت کررن رر جمع
 بازی ررمانی جهت ررمان اخز الت و مشک ت ررمان
 مشاوره و روان ررمانی بررگساالن
 افسررگی ،اضطراب ،و واس ،ترس مرضی

 فوزه کورکان ا زثنایی
 مشاوره ازرواج
 گروه ررمانی و آموزش گرویی
 مهارتهای پی

از ازرواج

 خسمات روان نجی
 اجرا و تفسیر آزمون یای معزبر لخصیت ،یوش و زنالویی
 مشاوره تحصی ی – ل ی
 مشاوره صنعزی  -ازمانی
 فوزه المنس
 فوزه خانواره
 فوزه صنعزی و ازمانی
 فوزه تحصی ی و تربیزی
 فوزه روان نجی
 فوزه اخز الت و مسائل جنسی
 فوزه اخز الت و مسائل
 مشاوره ط ح
 مشاوره ازرواج و خانواره

