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 دکتر سیمین حسینیان                                  

 سوابق تحصیلی

 لس آنجلس( آمریکا –کالیفرنیا ) UCLAکترای مشاوره از دانشگاه د 

 UCLAارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه ک 

 ارشناسی مشاوره از دانشگاه تهرانک 
 

 علمیو  اجراییسوابق 
 

 س(الزهرا )علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه  استاد تمام دانشکده ➢

 1392تا  1385س( از سال الزهرا )معاون پژوهشی دانشگاه  ➢

 تا کنون 1392و از سال   1386تا  1382س( از سال الزهرا )مدیر گروه مشاوره دانشگاه  ➢

 1376و  1375 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزهرا)س( در سال های ➢

 انجمن اخالق کاربردی ایران یات مدیرههعضو موسس و  ➢

  انوادهشناسی خعضو موسس و هیات مدیره انجمن روان ➢

 هیأت مدیره انجمن مشاوره ایران عضو مؤسس و ➢

 شغلیانواده و مشاوره ضو کمیسیون های تخصصی مشاوره خو ع مان نظام روانشناسی و مشاوره کشورشورای مرکزی ساز عضو ➢

 1397 تا 1378شناسی کشور از سال درسی و منابع روانو شورای بررسی متون ضع ➢

 مناظره شورایعالی انقالب فرهنگی شناسی و تعلیم و تربیت هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقدوعضو پیوسته کرسی علمی روان ➢

 دازی، نقد و مناظره شورایعالی انقالب فرهنگیای هیأت حمایت از کرسی های نظریه پرلمی اخالق حرفهعضو پیوسته کرسی ع ➢

 1395 تا 1380عضو کمیته تخصصی طرح هدایت استعدادها در سازمان سنجش و آموزش کشور از سال  ➢

 1397 تا 1385ور بانوان شهرداری تهران از سال عضو شورای راهبردی ام ➢

مورد استفاده دانش آموزان کل کشور قرار  1375ال شغلی که از س -رغبت سنج تحصیلی تهیه و نمره گذاری نخستین آزمونهمکاری با وزارت آموزش و پرورش برای  ➢

 گرفت

 همکاری با شورای عالی برنامه ریزی )شاخه مشاوره( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ➢

 روان شناسی و مشاورهبین المللی در زمینه  معتبر و سمینارهای داخلی و در مجالت  SCIو  JCR , copusSله مقا  388 بیش از  ارائه ➢

 کتاب در موضوع های گوناگون روانشناسی و مشاوره  40نقد و بررسی بیش از  ➢

 در زمینه های مختلف روانشناسی و مشاورهکارشناسی ارشد و دکترا  پایان نامه  160راهنمایی بیش از  ➢

ی، بررسی سالمت روان شخصیت –هنجاریابی آزمون شغلیمقایسه نظامنامه های اخالقی روانشناسی و مشاوره در کشورهای مختلف، طرح تحقیقاتی از جمله  23 بیش از اجرای  ➢

پرست های توانمند سازی زنان سرعملکرد خانواده و سالمت روانی نوجوانان فراری از خانه و نوجوانان عادی، روش فرزندان و مادران با توجه به موضوع حضانت، بررسی 

 و .... های شخصیتخانوار، تقویت بنیان خانواده با هدف پیشگیری از اعتیاد و ایدز، هنجاریابی آزمون

مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره، ناسازگاری و مشکالت هیجانی و خالق حرفه ای در درمان زوج و خانواده، اعنوان کتاب از جمله:  23 بیش از ترجمه و تألیف ➢

ای خرد در هرتودکان، زمینه مشاوره و  راهنمایی، اخــالق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی، حرفه مناسب شما چیست، واقعیت مجازی در روان درمانی، مهارفتاری ک

رت های پایه و پیشرفته در مشاوره و روان های شغلی، کاربرد آزمونها در راهنمایی و مشاوره تحصیلی، مها، رغبت   HIVمشاوره، روان درمانی حمایتی، کلید زندگی مثبت با 

 ، روان شناسی ورزشی و ... اخالق حرفه ای در خانواده درمانیدرمانی، 

 اجتماعی زنان و خانواده وابسته به نیروی انتظامی  –پژوهش های انتظامی  -2 مانی وابسته به انجمن مشاوره ایران وعلمی پژوهشی مشاوره شغلی و ساز -1سردبیر مجالت  ➢

 پژوهشی –علمی  لهمج 7عضو هیأت تحریریه  ➢

 

 افتخارات و جوایز:
 

 از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1384 -85استاد نمونه کشوری در سال تحصیلی  ➢

 تحقیقات و فناوری از طرف وزارت علوم، 1388پژوهشگر  برجسته کشوری در گروه علوم انسانی در سال  ➢

 مریم میرزاخانی جایزه اره زن و علم،برگزیده جشنو ➢

 یاز طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناور 1389مدیر پژوهشی برتر کشوری در سال  ➢

 استان تهران با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1386پژوهشگر  برگزیده سال  ➢

 تاکنون 1381پژوهشگر نمونه و برتر دانشگاه الزهرا)س(، از سال  ➢


