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 محمدعلي بشارت دکتر يپژوهش -فعاليت هاي علميخلاصه 

 نام: محمد علي 

 نام خانوادگي: بشارت 

 تحصيلات 

 5631روانشناسي باليني، دانشگاه فردوسي، مشهد،  ليسانس:

 5631روانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران،  فوق ليسانس:

 (5993) 5633 لندن، دانشگاه لندن، روانشناسي باليني، دکتري تخصصي:

 ، لندن، دانشگاه لندن(CAT, CBT)خانواده درماني، سكس درماني،  رواندرماني فوق تخصص:

 موقعيـت هاي شغلي 

 استاد روانشناسي باليني دانشگاه تهران -5

 (5632-5631)سالهاي مدير گروه روانشناسي دانشگاه تهران  -2

 (5633-5632لي انقلاب فرهنگي )مدير كل مطالعات فرهنگي و اجتماعي دبيرخانه شورايعا -6

 (ادامه دارد 5631عضو گروه روانشناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي )از سال  -4

 (5632-5634عضو شوراي برنامه ريزي تخصصي دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ) -1

 (5632-5634نشگاه تهران )عضو شوراي برنامه ريزي و سياستگذاري مركز مشاوره دا -3

 (5691تا  5631سردبير مجله روانشناسي معاصر )از سال  -3

 (5692تا  5633سردبير مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران )از سال  -3

عضو كميسيون تخصصي روانشناسي باليني سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران )از خررداد  -9

5633) 

عضو كميته برنامه ريزي روانشناسي و مشاوره دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقرات  -51

 (5691-5633و فناوري )از سال 

 (5691-5699دوره چهارم ) -عضو شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران -55

 5693ن از سال عضو هيات مميزه دانشگاه تهرا -52

 5693از سال  عضو كميسيون تخصصي علوم اجتماعي و رفتاري هيات مميزه داشگاه تهران -56

 5693از سال  عضو كميته سازماني اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي دانشگاه تهران -54
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 مقاله ها

 پژوهشي -مقاله فارسي در مجله هاي علمي 633تعداد 

 جله هاي معتبر بين الملليمقاله انگليسي در م 531تعداد 

 ينيبال يت هايفعال

 .روانشناسي و علوم تربيتي ک دانشكدهينيدر كل 5633از سال  يروانپزشك يهااختلال يرواندرمان

 کنفرانسها

 مقاله علمي در كنفرانس هاي داخلي 522ارايه 

 مقاله علمي در كنفرانس هاي بين المللي 223ارايه 

 کتابها

 تهران, رشد. ،ريس كارآمدد(. آموزش موثر: روش ت5634پور، حميد ) بشارت، محمدعلي؛ شمسي -5

تست براي شرناختن مشركلات  24(. آزمون هاي شخصيت: 5634بشارت، محمدعلي؛ حبيب نژاد، محمد ) -2

 شخصيتي و راههاي مقابله با آنها. تهران. آييژ.

. تهرران. انتشرارات CBASP(. راهنماي بيماران افسرده براي درمران بره روش 5631بشارت، محمدعلي ) -6

 تبلور.

اجتماعي سرطان كودكي.  -(. فراسوي پزشكي: جنبه هاي رواني5691بشارت، محمدعلي؛ فيروزي، منيژه ) -4

 تهران: مركز تحقيقات سرطان دانشگاه شهيد بهشتي.

(. مدل هاي آسريب شناسري روانري. تهرران: انتشرارات دانشرگاه 5695بشارت، محمدعلي؛ شالچي، بهزاد ) -1

 تهران.

(. پررارادوكس ب برنامرره زمرراني ن درمرران: مرردل كامررل درمرران اختلررال هرراي 5693بشررارت، محمرردعلي ) -3

 راهنماي عملي. انتشارات رشد: تهران. -روانشناختي

 - PTC درمراني بره روشمدل كامرل زو (. پارادوكس ب برنامه زماني ن درمان: 5693بشارت، محمدعلي ) -3

 راهنماي عملي. انتشارات رشد: تهران

 ن نامه هاپايا

 پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي و روانشناسي باليني 245راهنمايي و مشاوره 

 رساله دكتري تخصصي روانشناسي سلامت 96راهنمايي و مشاوره 

 طرح هاي پژوهشي

 طرح پژوهشي خاتمه يافته مصوب دانشگاه تهران 33تعداد 

 کارگاه هاي آموزشي

 PTCبا هدف تربيت درمانگر به روش  يروانپزشك يهانه درمان اختلاليدر زم تخصصيو دوره گارگاه  543برگزاري 

 جوايز

  5636پژوهشگر برگزيده دانشگاه تهران در سال 

  برنده جايزه بين الملليElsevier-SCOPUS   ايرران در حروزه علروم  5633به عنوان محقق برتر سال

 انساني

  5633-33استاد نمونه كشوري در سال تحصيلي 

 5633-33گر برجسته دانشگاه تهران در سال پژوهش 

  5633پژوهشگر برتر حوزه علوم انساني در نهمين جشنواره ملي تجليل از پژوهشگران در سال 

  رتبه دوم نويسنده پرتاليف بر اساس مقاله هاي نمايه شده درISC 5633در سال  در حوزه علوم انساني 
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  پر استنادترين نويسنده ايراني درIScدر يازدهمين جشنواره ملي تجليل از پژوهشگران و  5639 ، در سال

 فناوران برتر

  پژوهشگر برگزيده دانشگاه تهران در دوازدهمين جشنواره ابن سينا، دانشرگاه علروم پزشركي تهرران، سرال

5639 

  51جزء ( استاد برتر دانشگاه تهران در توليد علم بر اساس گزارش پايگاه استنادي علوم جهان اسلامISC )

 5691در سال 

  دانشمند پرتاليف ايراني در حوزه علوم انساني بر اساس گزارش پايگاه اسرتنادي علروم جهران  21رتبه اول

 5692( در سال ISCاسلام )

  درصد از كل توليدات علمي علوم انساني،  53/1پرتوليد ترين پژوهشگر ايراني در حوزه علوم انساني با سهم

 5691( در سال ISCعلوم جهان اسلام )بر اساس گزارش پايگاه استنادي 

  5693مولف برتر بين المللي )بخش مقاله( در هفتمين جشنواره بين المللي دانشگاه تهران در سال 

 5693ي در ششمين جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال استاد برگزيده آموزش 

 


