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   شاهددانشگاه  دانشیارروانشناس بالینی،  –دکتر حمید یعقوبی  .1

                                                                                                    
  دکتري روانشناسي باليني مدرك تحصيلي: .2
 مشاوره دانشگاه صنعتی شریفرییس مرکز سمت : .3
  hyaghubi@yahoo.comو yaghubi@shahed.ac.ir     كترونيكي :آدرس پست ال .4
 مدارج تحصيلي ( كارشناسي و باالتر ) : .5

ف
دي

ر
 

 نام موسسه محل تحصيل رشته تحصيلي درجه تحصيلي
كشور محل 

 تحصيل
سال 

 دريافت

 شناسيكار 1
روانشناسي 

 1368 ايران دانشگاه شيراز باليني

 كارشناسي ارشد 2
روانشناسي 

 1374 ايران دانشگاه علوم پزشکي ايران باليني

روانشناسي  دكتري 3
 باليني

 1385 ايران دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 
 رايي:جسوابق ا -6

 تاکنون  ۱۳۹۶بهمن از   -انجمن روانشناسی ایران  عضو هیات مدیره .1
 1396تا آذر  1387از شهریور ماه  –مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم تحقیقات و فناوری  .2
 تاکنون 1396آذر از  –وزارت علوم تحقیقات و فناوری  مشاور سازمان أمور دانشجویان .3
از  -نشريه علمي تخصصي دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم -مدیر مسئول فصلنامه سالمت روان .4

 1396تا آذر  1387مهر ماه 
نشريه مشترک دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم و مرکز مشاوره  -مدیر مسئول ماهنامه پیام مشاور .5

 1396تا آذر  1387از مهر ماه  -دانشگاه تهران
تا  1387 -نشريه علمي تخصصي دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم -سردبير فصلنامه سالمت روان .6

1396 
 ن روانشناسی ایرانعضو انجم .7
 عضو و هئیت موسس انجمن روانشناسی بالینی ایران .8
 1393تا مرداد  1389از مرداد ماه   -رییس انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران  .9

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  –عضو هیئت تحریریه مجله بین المللی رفتارهای پرخطر و اعتیاد  .10
 انجمن روانشناسی بالینی ایران –وین در روانشناسی بالینی عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش های ن .11
 ستاد مبارزه با مواد مخدر  –عضو هیئت تحریریه مجله علمی ترویجی سالمت اجتماعی و اعتیاد  .12
 1373الي  1371کارشناس ستادي بهداشت روان در وزارت بهداشت از سال  .13
 1387ا ت 1379رييس اداره مشاوره دانشجويي دانشگاه شاهد از سال  .14
 1387الی  1386رييس شوراي منطقه يك مراكز مشاوره دانشگاههاي علوم پزشكي كشور از سال  .15
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 سوابق آموزشي -۷
 )1378تا  1374(از سال 5عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي گيالن به مدت  -۷-۱
 1379دانشگاه شاهد از سال و بورسیه هيئت علمي عضو -۷-۲
 1382علم و فرهنگ از سال دانشگاه  استاد مدعو  -۷-۳
 دانشگاه علم و صنعت –مدرس درس مهارتهاي زندگي   -۷-۴
 تدريس در کارگاههاي آموزشي ازجمله:  -۷-۵

 برگزار کننده(ها) شرکت کنندگان عنوان دوره تاريخ برگزاري ردیف
اصول بهداشت رواني در خوابگاههاي  1380ارديبهشت   .1

 دانشجويي
 کارکنان اداره خوابگاههاي
 دانشجويي دانشگاه شاهد

مرکز مشاوره دانشجويي 
 دانشگاه شاهد

مسئوالن و کارشناسان مراکز  روشها و فنون ارزيابي و تشخيص باليني 1380خرداد  .2
 مشاوره دانشجويي کشور

مرکز  –دفتر مرکزي مشاوره 
 مشاوره دانشگاه تهران

ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه  هداساتيد مشاور دانشگاه شا مشاوره راهنمايي تحصيلي 1380آبان   .3
 شاهد

اصول بهداشت رواني و مديريت  1381خرداد   .4
 استرس هاي شغلي

کارکنان اداره خوابگاههاي 
 دانشجويي 

مرکز مشاوره دانشجويي 
 دانشگاه علوم پزشکي ايران

اصول بهداشت رواني و محيطي در  1382خرداد   .5
 خوابگاههاي دانشجويي

ه مسئوالن و کارکنان ادار
 خوابگاههاي دانشجويي کشور

مرکز مشاوره دانشگاه علم و 
 صنعت

مرکز مشاوره دانشجويي  دانشجويان آموزش مهارتهاي زندگي 1383ارديبهشت   .6
 دانشگاه شاهد

مرکز مشاوره دانشجويي  دانشجويان آموزش مهارتهاي زندگي 1384ارديبهشت   .7
 دانشگاه شاهد

 -ماعيکارگاه آموزشي مددکاري اجت 1384تير   .8
 مبحث خودکشي

مسئوالن و مددکاران 
اجتماعي مراکز مشاوره 

 دانشجويي کشور

مراکز  –دفتر مرکزي مشاوره 
مشاوره دانشگاه تهران و 

 عالمه طباطبايي
کارشناسان مراکز مشاوره  پيشگيري و مداخله در بحران خودکشي 1384آبان   .9

 دانشجويي کشور
مرکز  –دفتر مرکزي مشاوره 

 ه سمنانمشاوره دانشگا
فيزيکي خوابگاههاي  –بهداشت رواني  1384دي   .10

 دانشجويي
کارشناسان اداره خوابگاههاي 

 دانشجويي
مرکز مشاوره دانشگاه علوم 

 پزشکي ايران
کارگاه آموزشي رابطين تخصصي  1385تير   .11

پيشگيري از آسيبهاي رواني اجتماعي 
 دانشگاههاي کشور

کارشناسان مراکز مشاوره 
 دانشجويي کشور

مرکز  –دفتر مرکزي مشاوره 
مشاوره دانشگاه صنعتي 

 شريف
کارشناسان شرکت نفت و گاز  مدیریت استرس های شغلی 86اردیبهشت   .12

 )POGCپارس جنوبی (
مرکز آموزش شرکت نفت و گاز 

 پارس جنوبی
کارشناسان شرکت نفت و گاز  بهداشت روانی محیط کار 86خرداد   .13

 )POGCپارس جنوبی (
رکت نفت و گاز مرکز آموزش ش

 پارس جنوبی
کارشناسان شرکت نفت و گاز  آموزش پیش از ازدواج 86تیر و مرداد   .14

 )POGCپارس جنوبی (
مرکز آموزش شرکت نفت و گاز 

 پارس جنوبی
کارشناسان شرکت نفت و گاز  آسیب شناسی روانی محیط کار 86شهریور   .15

 )POGCپارس جنوبی (
مرکز آموزش شرکت نفت و گاز 

 وبیپارس جن
کارشناسان مراکز مشاوره  مديريت استرس 86مرداد   .16

 دانشجويي دانشگاه تهران
 مرکز مشاوره دانشگاه تهران

کارکنان اداره خوابگاههاي  نقش مهارتهاي ارتباطي در تغيير نگرش 86آبان   .17
 دانشجويي 

مرکز مشاوره دانشجويي 
 دانشگاه علوم پزشکي ايران

مرکز مشاوره دانشجويي کارکنان اداره خوابگاههاي  در بحراننشانه شناسي و مداخله  86آذر   .18
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 دانشگاه علوم پزشکي ايران دانشجويي 
کارکنان اداره خوابگاههاي  آشنايي با رفتارهاي پر خطر 86بهمن   .19

 دانشجويي 
مرکز مشاوره دانشجويي 

 دانشگاه علوم پزشکي ايران
رکت مجتمع کارشناسان ش آموزش پیش از ازدواج 86بهمن و اسفند   .20

 فوالد اصفهان
مجتمع فوالد مرکز آموزش 

 اصفهان
اساتید و اعضای هیات علمی  هاي برقراري ارتباط مؤثركارگاه روش ۱۳۸۷اسفند   .21

 دانشگاه زابل
معاونت دانشجویی دانشگاه 

 زابل
آزمون های غربالگری و تعیین نمره  89اسفند  10  .22

 برش
شناسی سومین کنگره روان روانشناسان و مشاوران 

 ایران
اردیبهشت  ۲۸  .23

۱۳۹۰ 
کارگاه آموزشی نقش اساتید و کارکنان 

ارتقای سالمت روانی  دانشگاه در
 دانشجویان

اساتید و اعضای هیات علمی 
 دانشگاه زابل

معاونت دانشجویی دانشگاه 
 زابل

 Child Sexualکودک آزاری جنسی( 1390آبان  26  .24
Abuseفرمول بندی و مداخله :( 

و مشاوران روانشناسان 
 آموزش و پرورش شهر تهران 

 آموزش و پرورش شهر تهران

بهمن  16و  15  .25
1390 

انجمن روانشناسی بالینی  روانشناسان و مشاوران  MMPI-2آموزش و تفسیر 
 ایران

 17و 16  .26
 1391شهریور

 انجمن روانشناسی ایران روانشناسان و مشاوران  MMPI-2آموزش و تفسیر 

غربالگری و تعیین نمره  آزمون های 91آذر  2  .27
 برش

 مرکز مشاوره زندگی روانشناسان و مشاوران 

سازمان نظام روانشناسی و  روانشناسان و مشاوران  MMPI-2آموزش و تفسیر  1391دی  16  .28
 مشاوره

بهمن  16و  15  .29
1391 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 فردوسی مشهددانشگاه  

مرکز مشاوره دانشگاه  
 فردوسی مشهد

 مرکز مشاوره زندگی روانشناسان و مشاوران  MMPI-2آموزش و تفسیر    .30
خرداد  24و  23  .31

1392 
-MMPI-2/MMPI-2آموزش و تفسیر 

RF 
 مرکز مشاوره زندگی روانشناسان و مشاوران 

شهریور  8و  7  .32
1392 

-MMPI-2/MMPI-2آموزش و تفسیر 
RF 

 مرکز مشاوره اصفهان روانشناسان و مشاوران 

آزمون های غربالگری و تعیین نمره  92مهر  18  .33
 برش

 مرکز مشاوره زندگی روانشناسان و مشاوران 

 Child Sexualکودک آزاری جنسی( 92فروردین  27  .34
Abuseفرمول بندی و مداخله :( 

روانشناسان و مشاوران آموز 
 شو پرورش استان خوزستان

آموزش و پرورش استان 
 اهواز -خوزستان 

 Child Sexualکودک آزاری جنسی( 92مرداد  3  .35
Abuseفرمول بندی و مداخله :( 

 مرکز مشاوره زندگی روانشناسان و مشاوران 

36.   
آذر  ۱ابان و  ۳۰

۱۳۹۲ 

اصول، فنون و مدیریت : گروه درمانی
 بیماران دشوار

 یمرکز مشاوره زندگ روانشناسان و مشاوران 

 Child Sexualکودک آزاری جنسی( 92آذر  7  .37
Abuseفرمول بندی و مداخله :( 

 مرکز مشاوره زندگی روانشناسان و مشاوران 

وزارت تعاون، کار و رفاه  کارکنان و کارشناسان مدیریت استرس شغلی  1392دی  5  .38
 اجتماعی

بهمن  ۱۱الی  ۸  .39
۱۳۹۲ 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
 ویانجروانی دانشسالمت 

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 گیالندانشگاه  

 مرکز مشاوره دانشگاه  گیالن
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وزارت تعاون، کار و رفاه  کارکنان و کارشناسان ارتباط موثر 1392بهمن  25  .40
 اجتماعی

 Child Sexualکودک آزاری جنسی( 93اردیبهشت  3  .41
Abuseفرمول بندی و مداخله :( 

 مرکز مشاوره آرمانا روانشناسان و مشاوران 

مهر  ۱۷و  ۱۶  .42
۱۳۹۳ 

 هاي برقراري ارتباط مؤثر كارگاه روش
 ویژه اساتید

اساتید و اعضای هیات علمی 
 دانشگاه گیالن

معاونت آموزشی دانشگاه 
 گیالن

اختالالت روانی دوران کودکی و  1393آذر  6  .43
 نوجوانی

 مرکز مشاوره زندگی روانشناسان و مشاوران 

ندگی حرفه ای و خانوادگی متوازن: ز 1393آذر   .44
 استرس شغلی و رابطه زناشویی موثر

کارکنان و اعضای خانواده 
 پارس جنوبی

 جم -عسلویه 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس  ۱۳۹۳دی  ۱۰  .45
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 تهراندانشگاه  

 مرکز مشاوره دانشگاه  تهران

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس  ۱۳۹۳ن بهم ۶  .46
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 تهراندانشگاه  

 مرکز مشاوره دانشگاه  تهران

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس  ۱۳۹۳بهمن  ۲۰  .47
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 تهراندانشگاه  

 دانشگاه  تهران مرکز مشاوره

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس  ۱۳۹۳بهمن  ۱۶  .48
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 شاهددانشگاه  

 مرکز مشاوره دانشگاه  شاهد

اداره کل ورزش و جوانان  دانشجویان و جوانان آموزش پیش از ازدواج 1393اسفند  7  .49
 استان هرمزگان

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس  ۱۳۹۳اسفند  ۱۴  .50
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 جهرمدانشگاه  

 مرکز مشاوره دانشگاه  جهرم

شهریور  13و  12  .51
1394 

-MMPI-2/MMPI-2آموزش و تفسیر 
RF 

 مرکز مشاوره آرمانا روانشناسان و مشاوران 

 وزارت ورزش و جوانان روانشناسان و مشاوران  جمشاوره پیش از ازدوا 1395اسفند  5  .52
تا  1395پاییز   .53

 1396تابستان 
دوره کارگاه آموزشی استرس شغلی و  5

 مدیریت روابط بین فردی
صندوق رفاه دانشجویان  کارکنان

 وزارت علوم
اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس  1394خرداد  7  .54

 ویانجسالمت روانی دانش
 هیات علمی اساتید و اعضای

 دانشگاه  سیستان و بلوچستان
مرکز مشاوره دانشگاه  سیستان 

 و بلوچستان
 هاي برقراري ارتباط مؤثر كارگاه روش 1394خرداد  8  .55

 ویژه اساتید
 اساتید و اعضای هیات علمی

 دانشگاه  سیستان و بلوچستان
مرکز مشاوره دانشگاه  سیستان 

 و بلوچستان
اتید در ارتقای شی نقش اسکارگاه آموز  1394 آذر ۴  .56

 ویانجسالمت روانی دانش
 اساتید و اعضای هیات علمی

 دانشگاه  چابهار
 مرکز مشاوره دانشگاه  چابهار

 هاي برقراري ارتباط مؤثر كارگاه روش 1394 آذر ۵  .57
 ویژه اساتید

 اساتید و اعضای هیات علمی
 دانشگاه  چابهار

 مرکز مشاوره دانشگاه  چابهار

سفند ا 20و  19  .58
1394 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 فردوسی مشهددانشگاه  

مرکز مشاوره دانشگاه  
 فردوسی مشهد

 هاي برقراري ارتباط مؤثر كارگاه روش 1395تیر  ۲۷  .59
 ویژه اساتید

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 فردوسی مشهددانشگاه  

رکز مشاوره دانشگاه  م
 فردوسی مشهد

شهریور  ۹  .60
۱۳۹۵ 

کارگاه آموزشی آشنایی با عالیم شایع 
 اختالالت روانشناختی و شیوه ارجاع

کارشناسان مراکز مشاوره 
 دانشگاههای علوم پزشکی

 سرتاسر کشور

دفتر مرکزی مشاوره وزارت 
 بهداشت

شهریور  24  .61
1395 

 اتید در ارتقایکارگاه آموزشی نقش اس 
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 بجنورددانشگاه  

 مرکز مشاوره دانشگاه  بجنورد
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مهرماه  13  .62
1395 

 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 تبریزدانشگاه  

 مرکز مشاوره دانشگاه  تبریز

آبان  ۲۰  .63
۱۳۹۵ 

اتید در ارتقای ه آموزشی نقش اسکارگا 
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 صنعتی شاهروددانشگاه  

مرکز مشاوره دانشگاه  صنعتی 
 شاهرود

آبان  ۲۱  .64
۱۳۹۵ 

 هاي برقراري ارتباط مؤثر كارگاه روش
 ویژه اساتید

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 صنعتی شاهروددانشگاه  

انشگاه  صنعتی مرکز مشاوره د
 شاهرود

دی  ۷  .65
۱۳۹۵ 

کارگاه آموزشی کمک های اولیه 
 روانشناختی به دانشجویان

کارشناسان  شاهد و ایثارگر 
دانشگاهها و موسسات 

 آموزش عالی سراسر کشور

اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت 
 علوم

اسفند  24  .66
1395 

 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
شهید مدنی دانشگاه  

 ذربایجانآ

مرکز مشاوره دانشگاه  شهید 
 مدنی آذربایجان

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس  96فروردین   21  .67
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 هنر تهراندانشگاه  

مرکز مشاوره دانشگاه  هنر 
 تهران

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس  96خرداد  4  .68
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 دامغان   دانشگاه  

 مرکز مشاوره دانشگاه  دامغان

مرداد  4  .69
1396 

 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 هدفردوسی مشدانشگاه  

مرکز مشاوره دانشگاه  
 فردوسی مشهد

شهریور  10  .70
95 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 صنعتی امیرکبیردانشگاه  

مرکز مشاوره دانشگاه  صنعتی 
 امیرکبیر

شهریور 15  .71
96 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
 ویانجدانشسالمت روانی 

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 صنعتی امیرکبیردانشگاه  

مرکز مشاوره دانشگاه  صنعتی 
 امیرکبیر

دی  ۱۴  .72
۱۳۹۶ 

 کارگاه آموزشی بتای کارآمد: 
 نقش همیاران در پیشگیری از خودکشی

اساتید و روسای مراکز مشاوره 
 استانی

دفتر مشاوره و سالمت وزارت 
 ییعلوم و دانشگاه عالمه طبابا

بهمن  ۹  .73
۱۳۹۶ 

 کارگاه آموزشی بتای کارآمد: 
 نقش همیاران در پیشگیری از خودکشی

اعضای کانون های همیاران 
 دانشگاههای سراسر کشور

دفتر مشاوره و سالمت وزارت 
 علوم و دانشگاه شیراز

74.  ۱۹ 
اردیبهشت 

۹۷ 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
 ویانجسالمت روانی دانش

 عضای هیات علمیساتید و اا
 شهید چمران اهوازدانشگاه  

مرکز مشاوره دانشگاه  شهید 
 چمران اهواز

75.  ۲۳ 
اردیبهشت 

۱۳۹۷ 

 کارگاه آموزشی بتای کارآمد: 
 نقش همیاران در پیشگیری از خودکشی

کارشناسان مراکز مشاوره 
 منطقه یک

دفتر مشاوره و سالمت وزارت 
 علوم و دانشگاه تهران

اتید در ارتقای اه آموزشی نقش اسکارگ  ۱۳۹۷تیر  ۳  .76
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 شهید بهشتیدانشگاه  

مرکز مشاوره دانشگاه  شهید 
 بهشتی

شهریور  ۱۲  .77
۱۳۹۷ 

 کارگاه آموزشی بتای کارآمد: 
 نقش همیاران در پیشگیری از خودکشی

کارشناسان مراکز مشاوره 
 منطقه یک

مت وزارت دفتر مشاوره و سال
علوم و دانشگاه فردوسی 

 مشهد
آذر  ۱۰  .78

۱۳۹۷ 
اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 

 ویانجسالمت روانی دانش
 ساتید و اعضای هیات علمیا

 شاهد دانشگاه
 مرکز مشاوره دانشگاه  شاهد

آذر    ۱۷  .79
۱۳۹۷ 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
 ویانجسالمت روانی دانش

 اعضای هیات علمیساتید و ا
 شاهد دانشگاه

 مرکز مشاوره دانشگاه شاهد 
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 ۱۳۹۷دی  ۱  .80
 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
 ویانجسالمت روانی دانش

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 شاهد دانشگاه

 مرکز مشاوره دانشگاه  شاهد

دی  ۵  .81
۱۳۹۷ 

 کارگاه آموزشي راهکارهای 
 ارتقای سالمت روان در محیط کار

مدیران منابع انسانی 
 شهرداری تهران

معاونت اجتماعی شهرداری 
 تهران

-۹۷گیالن   .82
۱۱-۳ 

 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
با تاکید بر  ویانجسالمت روانی دانش
 پیشگیری از اعتیاد

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 گیالن دانشگاه

 مرکز مشاوره دانشگاه  گیالن

اتید در ارتقای موزشی نقش اسکارگاه آ  ۹۷بهمن  ۹  .83
با تاکید بر  ویانجسالمت روانی دانش
 پیشگیری از اعتیاد

 ساتید و اعضای هیات علمیا
 تبریز دانشگاه

 مرکز مشاوره دانشگاه  تبریز

بهمن  ۱۰  .84
۹۷ 

اتید در ارتقای کارگاه آموزشی نقش اس 
با تاکید بر  ویانجسالمت روانی دانش
 پیشگیری از اعتیاد

 عضای هیات علمیساتید و اا
 تبریز دانشگاه

 

 مرکز مشاوره دانشگاه  تبریز

 
 سمينارها از جمله: عضویت در کنگره ها و -۱-۷

  1380اسفند  –عضو کميته علمي و هيئت رئيسه اولين سمينار بهداشت رواني دانشجويان  .1
 1381ن فروردي –اولين نشست تخصصي بررسي طرح سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايران عضو  .2
 1383اسفند  –دومين سمينار بهداشت رواني دانشجويان عضو کميته علمي و هيئت رئيسه  .3
 1385خرداد  –بهداشت رواني دانشجويان سراسري عضو کميته علمي و هيئت رئيسه سومين سمينار  .4
  1386آذر  –کميته علمي و هيئت رئيسه سومين كنگره خانواده و سالمت جنسي  عضو .5
 1387 خرداد –چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان  و هيئت رئيسه عضو کميته علمي .6
 1387 –عضو کمیته علمی دومین کنگره پژوهش های روانشناسی بالینی  .7
  1388آذر  –عضو کميته علمي و هيئت رئيسه چهارمین كنگره خانواده و سالمت جنسي  .8
 دانشگاه شاهد -1389اردیبهشت  –ويان دبیر علمی پنجمین سمينار سراسري بهداشت رواني دانشج .9

 1389 –عضو کمیته علمی سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران  .10
 1390 مهر - عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان .11
 1390اسفند  -عضو کمیته علمی سومین کنگره انجمن روانشناسی بالینی ایران .12
 دانشگاه گیالن -1391اردیبهشت  –راسري بهداشت رواني دانشجويان دبیر علمی ششمین سمينار س .13
 1391اسفند  –عضو کمیته علمی چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران  .14
دانشگاه صنعتی  -1393اردیبهشت  –دبیر علمی هفتمین سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان  .15

 اصفهان
 1394اردیبهشت  –اسی ایران عضو کمیته علمی پنجمین کنگره انجمن روانشن .16
 1396آبان  –عضو کمیته علمی ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران  .17
 1398آبان  –کنگره انجمن روانشناسی ایران  هفتمینعضو کمیته علمی  .18
 1398آبان  –کنگره انجمن روانشناسی ایران  هفتمینشورای  راهبردی  عضو  .19

 
 سوابق پژوهشی : -۸
  انجام شده:طرح هاي پژوهشي   -۱-۸

تاريخ  محل اجرا
 خاتمه

تاريخ 
 شروع

سمت در  تامين کننده اعتبار
 طرح

 ردیف عنوان طرح

دانشگاه علوم  1373 1374 صومعه سرا
 پزشکي گيالن

بررسي همه گير شناسي اختالالت رواني  مجری
 درشهرستان صومعه سرا

1.  

اختالالت رواني در  بررسي همه گير شناسي مجری وزارت راه و ترابري 1374 1375 تهران
 رانندگان مسافربري کشور

2.  
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دانشگاه علوم  1375 1376 تهران
 پزشکي گيالن

  .3 بررسي سالمت روان دانشجويان مجری

شناسايي استرسورهاي و عوامل موثر بر  مجری وزارت راه و ترابري 1375 1376 تهران
خشنودي شغلي و سالمت روان رانندگان 

 مسافربري کشور

4.  

دانشگاه صنعتي  1378 1379 تهران
 شريف

شناسايي استرسورها و شيوه هاي مقابله اي  مجری
 دانشجويان

5.  

همکار  دانشگاه شاهد 1379 1381 تهران
 اصلي

بررسي نقش دانشجويان رابط مشاور در 
 سالمت روان دانشجويان جديد الورود

6.  

بهمن  الوان
81 

مرداد 
81 

شرکت پااليش نفت 
 الوان

  .7 نگيزه جهت کار در شرايط اقماريبررسي ايجاد ا مدير اجرا

تهران و 
 شهرستانها

شرکت خطوط لوله و  82مرداد 82دي 
 مخابرات نفت

  .8 بررسي رضايتمندي کارکنان مجری

شرکت پااليش نفت  82مهر 83خرداد اراک
 اراک

  .9 بررسي رضايتمندي کارکنان مجری

شهريور  الوان
84 

شرکت پااليش نفت  83مرداد
 الوان

  .10 گوي بهينه نوبتکاريشناسايي ال مجری

بررسي نقش نوروفيدبک در درمان کودکان  مجری تز دکتري 1383 1385 تهران
 ADHD مبتال به

11.  

معاونت دانشجویی  1386 1387 تهران
وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 

 پزشکی

اعتباريابي و تعيين نمره برش پرسشنامه هاي  مجری
GHQ-28  وGHQ-12  وK-10  بر روي

يدالورود دانشگاه های علوم دانشجويان جد
 پزشکی شهر تهران

12.  

معاونت پژوهشی  1387  تهران
 دانشگاه شاهد

مطالعه مقدماتی ویژگیهای روانسنجی ازمون  مجری
بر روی کودکان مبتال  )TOVAمتغیرهای توجه (

 ADHDبه 

13.  

دانشگاه  20
 کشور

دفتر مرکزی مشاوره  1387 1388
 وزارت علوم

همکار 
 اصلی

داردسازی مقیاس ملی سالمت ساخت و استان
 روان دانشجویان

14.  

دانشگاه   30
 منتخب کشور

اداره کل پژوهش  1390 1392
ستاد مبارزه با مواد 

 مخدر

مطالعه کشوری شیوع شناسی مواد در  مجری
: تحت پوشش وزارت علوم دانشجویان

 شناسایی عوامل خطر و محافظ

15.  

دانشگاه  30
علوم پزشکی 

 کشور

پژوهش  اداره کل 1390 1392
ستاد مبارزه با مواد 

 مخدر

مطالعه کشوری شیوع شناسی مواد در  مجری
: تحت پوشش وزارت بهداشت دانشجویان

 شناسایی عوامل خطر و محافظ

16.  

دانشگاه  10
 منتخب  کشور

دفتر نهاد نمایندگی  1391 1392
مقام معظم رهبری در 

 دانشگاهها

وضعیت گرايش دانشجویان به نمازخواندن و  مجری
 امل موثر بر آن عو

17.  

پژوهشکده تربیت  1391 1393 تهران
 بدنی وزارت علوم

ساخت و استانداردسازی مقیاس چندبعدی  مجری
 های ذهنی ورزشکارانمهارت

18.  

جامعه کار و 
تولید سراسر 

 کشور

وزارت تعاون، کار و  1393 1394
 رفاه اجتماعی

طرح ملی غرباگری سالمت روانی کارگران در  مجری
 کار و تولیدمحیط های 

19.  

تمامی دانشگاه 
سات و موس

اداره کل پژوهش  1396 1397
ستاد مبارزه با مواد 

مطالعه کشوری شیوع شناسی مواد در  مجری
 علوم  تحت پوشش وزارت دانشجویان

20.  
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آموزش عالی 
تحت پوشش 

 علوم  وزارت

 مخدر

 
 
 

   پژوهشی –مقاالت نمایه شده در  نشریات علمی  - ۸-۲
 

بررسي همه گير شناسي اختالالت رواني ). 1374( شاه محمدی، داوودنصر، مهدی؛  ؛یعقوبی، حمید .1
،  4سال اول، شماره  ،فصلنامه انديشه و رفتار ، در مناطق شهري و روستايي شهرستان صومعه سرا 

  55-66صص 
 

 دانشکده پزشکی مجله ،بررسي سالمت روان دانشجويان علوم پزشکي گيالن ).1376( یعقوبی، حمید .2
 .41-48، صص 28و  27، سال هفتم، شماره  دانشگاه علوم پزشکي گيالن

 
فصلنامه انديشه و  –بررسي نقش عوامل انساني موثر بر تصادفات رانندگي ايران  ).1379( یعقوبی، حمید .3

 .60-67، صص 21، سال ششم، شماره رفتار
 

وران همسان در ارتقای ). تأثير رابط مشا1384( یعقوبی، حمیدروشن، رسول؛ شعیری، محمدرضا؛  .4
فصلنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار  سالمت روانی و سازگاری دانشجويان جديدالورود غيربومی،

 .71-84،صص  31سال پانزدهم، شماره ،
 

تعيين ).1386جزایری، علیرضا؛ خوشابی، کتایون؛ دولتشاهی، بهروز؛ نیکنام، زهرا (؛ یعقوبی، حمید .5
فصلنامه  –د هوشي كودكان مبتال به اختالل بيش فعالي / نقص توجه اثربخشي نوروفيدبك بر عملكر

  .46-52، صص 2سال هشتم، شماره ،علمي پژوهشي توانبخشي
 

شده و بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک ).1387( یعقوبی، حمیدقائدی، غالمحسین؛  .6
، سال سیزدهم، شی ارمغان دانشفصلنامه علمی پژوه،  بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر ابعاد

  .69-81، صص 2شماره 
 

مقايسه  ).1387جزایری، علیرضا؛ خوشابی، کتایون؛ دولتشاهی، بهروز؛ نیکنام، زهرا ( یعقوبی، حمید؛ .7
اثربخشي نوروفيدبك، ريتالين و درمان تركيبي در كاهش عالئم كودكان مبتال به اختالل بيش 

،صص  31شماره  ،سال پانزدهم،علمی پژوهشی دانشور رفتار فصلنامه  -)ADHDفعالي/كمبود توجه (
84-71. 

 
نقش نگرش و آگاهي دانشجويان از مسائل و ). 1388ملیانی، مهدیه؛ طاولی، آزاده ( یعقوبی، حمید؛ .8

لنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، فص -خدمات روان شناختي در مراجعه به مراكز مشاوره دانشجويي
 .51-60، صص 34شماره  سال شانزدهم،

 
بررسی رابطه سبک های دلبستگی، نگرش (زیر چاپ).  یعقوبی، حمیدمنیرپور، نادر؛ خوسفی، هلن؛  .9

  .پژوهشی روانشناسی معاصر –مجله علمی  ذهبی با سالمت روانی دانشجویان،مذهبی و مقابله م
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بر تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك مبتني ). 1388( یعقوبی، حمیدبرزگری ، لیال؛  .10
، عملي –الكتروآنسفالوگرافي كمي در مقايسه با درمان داروئي در كاهش عالئم اختالل وسواس فكري 

 صص ، 15سال چهارم، شماره  –فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز 
 یعقوبی، حمید؛؛ سهرابی، فرامرز؛ اکبری، سعید؛ ترقی جاه، صدیقه؛ فلسفی نژاد، محمدرضا .11

 86مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های دولتی در سال تحصیلی ). 1388رمضانی، ولی الله (
 . 65-82، صص  34شماره  ، سال دهم،مجله رفاه اجتماعی،  1385 –

 
اکبری، سعید؛ سهرابی، فرامرز؛ ترقی جاه، صدیقه؛ پورشریفی، حمید؛ طارمیان، فرهاد؛ پیروی،  .12

ويژگي هاي جمعيت  ).1389رمضانی، ولی الله ( یعقوبی، حمید؛؛ حمید؛ فلسفی نژاد، محمدرضا
مجله مطالعات تربیتی دانشگاه سیستان و ، شناختي و مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه هاي دولتي

 .1-22، صص 12شماره  –سال هشتم  ،بلوچستان
 

ش و هوش همبسته های سالمت روانی: شادکامی، ورز). 1390برادران، مجید ( یعقوبی، حمید؛ .13
 . 204-224صص ، 23سال ششم، شماره  ،فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز .هیجانی

 
اکبری، سعید؛ سهرابی، فرامرز؛ پورشریفی، حمید؛ طارمیان، فرهاد؛ پیروی، حمید؛ ترقی جاه،  .14

عوامل خطرزا و   ).1389رمضانی، ولی الله ( یعقوبی، حمید؛؛ صدیقه؛ فلسفی نژاد، محمدرضا
ننده مصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و محافظت ك

 .43-60صص  ،2سال اول، شماره  –مجله پژوهشهای کاربردی روانشناختی دانشگاه تهران  -فناوري 
 

 ).1391ميالد ( کريمی، معصومه؛ اميدی، عبداله؛ باروتی، عصمت؛ عابدی، يعقوبی، حميد؛ .15
) در دانشجویان جدید الورود دانشگاه -12GHQختار عاملی پرسشنامه سالمت عمومی (اعتباریابی و سا

، تابستان 2، شماره 6دوره  –مجله علوم رفتاری دانشگاه بقیه الله  –های علوم پزشکی شهر تهران 
 .153-160، صص 1391

 
ی ). مقایسه باورها1390روشن، رسول؛ سلطانی، مرضیه (  یعقوبی، حمید؛ساعد، امید؛  .16

فراشناختی ناکارآمد در بین افراد وابسته و افراد غیروابسته به مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء 
 .90-75مصرف مواد، سال پنجم، شماره هفدهم ، صص 

 
مرور پژوهش ). 1392شیرین ( بوالهری، جعفر، مشیرپور, یعقوبی، حمید؛شاه محمدی، شقایق؛  .17

. مجله ت روان در مراقبتهای بهداشتی اولیه در ایرانهای انجام گرفته در رمینه ادغام بهداش
 .3-8، 1392، بهار 1سال نوزدهم، شماره روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،

 
حسن آبادی، حمیدرضا؛ پیروی، حمید؛ پورشریفی، حمید؛اکبری ردخانه،  ؛یعقوبی، حمید .18

ن، زهرا؛ حشمتی، سعید؛ حمیدپور، حسن؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ هادوی، اصغر؛ کاویا
بررسی وضعیت گرایش به نماز خواندن در بین دانشجویان  ).1392محمدرضا؛ رضوی، مرضیه (

، سال سوم، 7فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسالمی، شماره  برحسب متغیرهای جمعیت شناختی.
 .187-216شماره دوم،

 
نی، شمس الدین؛ کريمی، معصومه؛ اميدی، عبداله؛ مصباح، نسرین؛ کها يعقوبی، حميد؛ .19

شیوع اختالالت روانی و عوامل دموگرافیک موثر بر آن در دانشجویان ). 1393( عابدی، میالد
، مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان –جدید الورود دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 

 .95-104)، 22سال ششم، شماره دوم (پیاپی 
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حمزه لو، محمد؛ حسین  یعقوبی، حمید؛ی، جعفر؛ مشهدی ، علی؛ میردوروقی، فاطمه؛ حسن .20
شیوع شناسی نشانه های اختالل نارسایی توجه / فزون کنشی و رابطه  ).1393ا (زاده ملکی، زهر

، 12، دوره فصلنامه پژوهش در علوم رفتاری ن.فه کندی زمان شناختی در دانشجویاآنها با مول
  .103-111، 1شماره 

 
؛ سهرابی اسمرود، فرامز؛  پیروی، حمید  یعقوبی، حمیدور، علی؛  اکبری زردخانه، سعید؛ دال .21

نسخه مقدماتی مقیاس ملی مهارت های زندگی برای جمعیت دانشجویی :تحلیل آیتم ). 1392(
فصل نامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، سال ،ساختار عاملی اکتشافی و ضرایب اعتبار. 

 . 128-152، 4چهارم، شماره 
 

پیروی، حمید؛ حسن آبادی، حمیدرضا؛  یعقوبی، حمید؛حمید؛ اکبری، سعید؛  پورشریفی، .22
). ویژگی های روانسنجی 1391حمیدپور، حسن؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ محمودی، مریم (

مقیاس ملی سالمت روانی دانشجویان. فصل نامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، سال 
 .85-61، 3سوم، شماره 

 
). رابطه باورهای فراشناختی و 1393محمدخانی، شهرام ( قوبی، حمید؛یع؛ مظلوم، مریم .23

 –دشواری در تنظیم هیجان با اختالل استرس پس از ضربه. مجله علوم رفتاری دانشگاه بقیه الله 
  .105-113، صص 1393، تابستان 2، شماره 8دوره 

 
شيوع مصرف مواد در ). 1393طارمیان، فرهاد؛ پیروی، حمید؛ ظفر، مسعود (، يعقوبی، حميد .24

). فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1391دانشجويان دانشگاههاي تابع وزارت علوم، تحقيقات وفناوري (
  .9-36سال هشتم، شماره سی و دوم،صص 

 
پیروی، حمید؛ حسن آبادی،  ؛یعقوبی، حمیداکبری ردخانه، سعید؛ پورشریفی، حمید؛  .25

مقیاس عوامل خطر و محافظت  ).1393(حمیدرضا؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ قهوه چی، فهیمه 
کننده سالمت روانی دانشجویان: ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی.مجله علوم رفتاری، 

 .325-338سال هشتم، شماره چهارم، صص 
 

بررسی ویژگی ). 1394(؛یعقوبی، حمیدسوی، سیدمحمد کاظم؛ واعظ موموسوی، سیده افروز؛  .26
در ورزشکاران نخبه.  سوالی) 38( امه سالمت رواننسخه فارسی پرسشنهای روان سنجی 

 .27-40، صص11فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره 
 

نقش کمال ). 1394(؛یعقوبی، حمیدموسوی، سیده افروز؛ واعظ موسوی، سیدمحمد کاظم؛  .27
گرایی ورزشی در ابعاد سالمت روانشناختی و موفقیت ورزشی ورزشکاران نخبه. فصلنامه 

 . 31-42، صص 94، تابستان 12شماره ت روانشناسی ورزشی. مطالعا
 

).بررسی 1394حیدری نسب، لیال؛ منتشلو، سمیه ( بی، حمید؛یعقوایزدی دهنوی، سعیده؛  .28
) در MASQ-D30ویژگی های روانسنجی پرسشنامه فراتشخیصی عالیم خلقی و اضطرابی (

  .1-6صص ، 3، شماره 4نمونه ایرانی، فصلنامه نسیم تندرستی، دوره 
 

سوالی پریشانی  10). ویژگی های روانسنجی و ساختار عاملی پرسشنامه 1394( يعقوبی، حميد .29
) در دانشجویان، مجله پژوهشهای کاربردی روانشناختی، سال ششم،  -10Kروانشناختی کسلر (

 . 45-57، صص 4شماره 
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 نشانه در همزمان ات). تغییر1395حیدری نسب، لیال ( بی، حمید؛یعقووی، سعیده؛ نایزدی ده .30
 دانشگاه جوان. مجله علمی متأهل زنان در جنسی نوسانات عملکرد با اضطراب و افسردگی های
 .227-236، صص 3 شماره ، 23 همدان، دوره درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم

 
شعیری، محمدرضا؛ فتی، الدن؛ غالمی فشارکی، محمد  بی، حمید؛یعقو؛ زنجانی، زهرا .31

 پرسش -ذهني  آلودگي مقياس فارسي نسخه سنجي های روان ويژگي و عاملي ساختار). 1395(
 . 39-54، صص24جبری ونکوور، سال هفتم، شماره  وسواسي نامه

 
 اختالل بینی پیش در فکر کنترل و هیجان تنظیم ). نقش1395( بی، حمیدیعقو مظلوم، مریم؛ .32

 . 1-10)، صص 32( پیاپی  4م،شماره هشت سال ،مجله روانشناسی بالینی آسیب، از پس استرس
 

ریاضی، سیدابوالحسن؛ پیروی، حمید؛ حسن آبادی،  بی، حمید؛یعقودولتشاهی، بهروز؛  .33
حمیدرضا؛ پورشریفی، حمید؛ ظفر، مسعود؛ فالحت دوست، مژگان؛ حمیدپور، حسن؛ صبحی 

 مطالعه» : دانشجویان زندگی سیمای ملی اعتباریابی مقیاس و ساخت «). 1395قراملکی، ناصر(
 . 115-125، صص 3مقدماتی، فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناسی، سال هفتم، شماره 

 
 سهرابی اسمرود، فرامرز؛ عطاری، محمد بی، حمید؛یعقواکبری زردخانه، سعید؛دالور، علی؛   .34

، 4بیستم،شماره  دانشجویان، سال جمعیت زندگی در مهارتهای مقیاس استانداردسازی ).1395(
 .408-393صص 

 
رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا  بی، حمید؛یعقوحیدری نسب، لیال؛ مدنی، اعظم السادات؛  .35

حافظه د بهبواي در یانهراشناختی ي با تمرینهااه فیدبک همرروثربخشی نواسی ربر  ).1395(
). فصلنامه علمی پژوهشی ADHDنقص توجه/بیش فعالی (ل ختالن داراي اگساالربزل در فعا

 .112-101، صص 1دهم، شماره یافته، دوره هج
 

 فتی، الدن؛ شعیری، محمدرضا؛ غالمی فشارکی، محمد  بی، حمید؛یعقوزنجانی، زهرا .36
). نقش واسطه ای ترس از سرایت در تبیین رابطخ بین گرایش به تجربه چندش و ترس از ۱۳۹۶(

 . ۴۶۵-۴۵۴صص  ،۴شماره  ،۲۳دوره  ،آلودگی. فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی
 

بررسی مقدماتی  (پذیرش چاپ). کریمی، معصومه؛ اکبری زردخانه،سعید ؛ یعقوبی، حمید .37
) برای تشخیص Iran TOVAشاخص های روانسنجی و توانایی آزمون ایرانی متغیرهای توجه (

). فصلنامه پژوهش های ADHDساله مبتال به اختالل بیش فعالی / کمبود توجه ( 12-7کودکان 
 تبریز.نوین روانشناختی 

 
 ابعاد تبیین ).۱۳۹۷( حمیدیعقوبی، موسوی، سیده افروز؛ واعظ موسوی، سیدمحمد کاظم؛  .38

پژوهش نامه  هیجانی.- تنظیم شناختی هاي سبک اساس بر ورزشکاران شناختی روان سالمت
 .۷۸-۶۷صص  ،شماره بیست و هفتم ،سال چهاردهم  مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.

 
فتی، الدن؛ شعیری، محمدرضا؛ غالمی فشارکی، محمد  حمید؛ بی،یعقو؛ زنجانی، زهرا .39

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش در نمونه ). ۱۳۹۷(
 ایرانی، فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت.

 
؛ موتابی فرشته؛ روشن رسول؛ غالمی فشارکی محمد؛ امیدی یعقوبی حمیدفروزش  یکتا فاطمه؛  .40

 روانشناختی،تنظیم پریشانی بر آگاهی ذهن بر مبتنی استرس کاهش برنامه تأثیر). ۱۳۹۷عبداله (
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دانشگاه عالمه  بالينی روانشناسی مطالعات فصلنامه . سازگار زنان زناشویی رضایت ارتقای و هیجان
 .۹۰-۶۷صص  یکم، و سی شماره هشتم، سال. طباطبایی

 
 گرایی کمال همبستگی). ۱۳۹۷( مهدویان آبادی،علیرضا ن،حمیدرضاحسیعقوبی حمیدمویدفر، همام .41

شماره  ،۷دوره  ، نشریه مدیریت ارتقای سالمت. فکری نشخوار میانجیگری با دانشجویان افسردگی و
 .۷-۱صص   ،۶

 
 

 مقاالت نمایه شده در نشریات بین المللی
 

42. Saed, Omid; Yaghubi, Hamid; Roshan, Rasool (2010). The role of Meta-cognitive beliefs on 
substance dependency. Procedia Social and Behavioral Sciences,5, 1676-1680. 

 
43. Mousavi, Afrooz; Yaghubi, Hamid (2014) Effect of group cognitive –behavioral training on 

reducing cognitive dissonance and increasing self –esteem in meddle –aged women. 
European academic research, Vol. 2, Issue 4, 5870-5886. 

 
44. Jahangiri, Zahra; Yaghubi, Hamid (2015). Evaluation of Effects of Neurofeedback 

Intervention Based on Quantitative Electroencephalography on Reading Disorder Symptoms in 
Children Age 7-12 Years old. Effect of group. International Journal of Biology, Pharmacy 
and Allied Sciences (IJBPAS),VOL.4(6):3369-3382.  

 
45. Mousavi, Afrooz; Vaez Mousavi, Mohammad; Yaghubi, Hamid (2016). MEDIATING ROLE 

OF DEFENSE STYLES IN MENTAL HEALTH AND SPORT SUCCESS, Science and 
Education, №12, 467- 472. 

 
46. Sorouri1, Fatemeh; Yaghubi, Hamid; Taremian, Farhad (2017). The Role of Body Image, 

Negative Emotions and Sexual Schema  Factors In Predicting Sexual Dysfunction in Women 
with Breast Cancer, The International Journal of Indian Psychology, January-March, 2017, 
138-152. 

 
47. Mousavi, Afrooz; Vaez Mousavi, Mohammad; Yaghubi, Hamid (ACCEPTED). The Role of 

Ego Defense Mechanisms in Psychological Health and Sport Success of Athletes: Explaining 
Gender Differences, Journal of Medicine and Life. 

 
48. Zanjani, Z.; Yaghubi,H.; Shaeiri, M.R.; Fata, L,  and Gholami 
49. Fesharaki, M. (2018). A Structural Model of Relationship Between Disgust Propensity and 
50. Fear of Contamination: The Mediating Role of Mental Contamination. Iran J Psychiatry Behav 

Sci. 2018; 12(3):e11442. 
 

51. Masoume Mansouri; Shirin Hasani-Ranjbar ; Hamid Yaghubi ; Jamal Rahmani ; 
Yousef Moghadas Tabrizi ; Abasali Keshtkar ; Mehdi Varmaghani ; Farshad Sharifi ; 
Omid Sadeghi (2018). Breakfast consumption pattern and its association with overweight and 
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obesity among university students: A population-based study.  Eat Weight Disord . 
https://doi.org/10.1007/s40519-018-0609-8. 

 
52. Saeed Akbari Zardkhaneh; Hamid Poursharifi    ; Hamid Yaghubi (2018). Five-Dimensional 

Personality Test: Development and Validation of a Persian Version. Psychological Studies, 
Volume 63, Issue 3, pp 219–227. 

 
53. Zahra Zanjani ; Hamid Yaghubi, Mohammad Reza Shaeiri, Ladan Fata and Mohammad 

Gholami Fesharaki (2018). Relationship Between Disgust Propensity and Contamination 
54. Obsessive-Compulsive Symptoms: The Mediating Role of Information Processing Bias. Iran 

Red Crescent Med J. 20(11): e67133. 
 

55. Afrooz Mousavi, Mohammad VaezMousavi , Hamid Yaghubi (2018). The cognitive emotion 
regulation strategies and defense mechanisms in the elite athletes. Journal of Research & 
Health, Vol. 8, No.5, Pages: 466- 472. 

 
56. Farhad Taremian, Hamid Yaghubi, Hamid Pairavi, Seyed Ruhollah Hosseini, Masoud Zafar 

and Reza Moloodi(2018). Risk and protective factors for substance use among Iranian 
university students: A national study. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 
https: //doi.org /10.1186/s13011-018-0181-2. 

 
57. Zahra Zanjani, Hamid Yaghubi; Mohammadreza Shaeiri; Mohammad Gholami Fesharaki 

(2018).  The Psychometric Properties of the Persian Version of the Contamination Cognition 
Scale (CCS).  Iran J Psychiatry; 13: 3: 168-174. 

 
 
 

 ترویجی –مقاالت نمایه شده در  نشریات علمی 
حوه تعيين نمره برش و ه آزمون ها و نغربال گري اختالالت رواني: جايگا). 1387( یعقوبی، حمید .58

 .39-51، صص 1سال اول، شماره  ،فصلنامه سالمت روان اعتباريابي،
 

) عوامل مرتبط با سالمت روانی دانشجويان ورودي جدید 1389اکبری، سعید؛( یعقوبی، حمید؛ .59
 – فصلنامه علمی تخصصی سالمت روان-هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوريدانشگاه

 بهار و تابستان، سال سوم، شماره ، صص . 
 

 مقاالت نمایه شده در سمینارهای داخلی
 

بررسي و مقايسه سالمت رواني دانشجويان جديدالورود  ).1380وقار ، معصومه ( یعقوبی، حمید؛ .1
اولين سمينار بهداشت رواني   - 1376-1379دانشگاه شاهد در چهار سال تحصيلي متوالي از 

  دانشجويان
شناسايي تنش ها و مشاجرات روزمره ). 1380صراف، سهیال ؛ زهتاب ور، غالمحسین ( یعقوبی، حمید؛ .2

 اولين سمينار بهداشت رواني دانشجويان   -دانشجويان و راهبردهاي مقابله اي با آنها 
بررسي نگرش ها و افکار دانشجويان دانشگاه شاهد پيرامون مسئله خودکشي  ).1380( یعقوبی، حمید؛ .3

   اولين سمينار بهداشت رواني دانشجويان  -
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تاثير رابط مشاوران همسان در ارتقاء ). 1383( یعقوبی، حمید؛ روشن، رسول؛ شعیری، محمدرضا؛ .4
دومين سمينار ، غير بوميدانشجويان جديد الورود  ، سازگاري و پيشرفت تحصيليسالمت روان

 .بهداشت رواني دانشجويان
دومين کنگره انجمن روانشناسي  ،ADHDنقش نوروفيدبک در درمان  بررسي). 1385( یعقوبی، حمید .5

 .ايران
بررسي رابطه بين هيجان طلبي و مصرف اکستاسي در  ). 1385شریعت پناهی، الناز ( یعقوبی، حمید؛ .6

 سومين سمينار بهداشت رواني دانشجويان  ،دانشجويان و جوانان شهر تهرا ن
 )،1383(ررسي رضايتمندي كاركنان يك شركت پااليش نفت ب). 1387؛ پاالهنگ، حسن (یعقوبی، حمید .7

 انشناسي صنعتي و سازمان، اصفهاناولين كنگره رو
الگوي کارآمد در يک مجتمع صنعتي، بررسي وضعيت نوبتکاري و شناسايي  ). 1387( یعقوبی، حمید .8

 انشناسي صنعتي و سازمانی، اصفهان.اولين كنگره رو
 ).1387؛ امیدی، عبداله؛ کهانی، شمس الدین؛ ظفر، مسعود (قائدی، غالمحسین؛ یعقوبی، حمید .9

بر روي  GHQ-12و  GHQ-28مطالعه مقدماتي اعتباريابي و تعيين نمره برش پرسشنامه هاي 
 .چهارمين سمينار بهداشت رواني دانشجويان نشجويان جديدالورود دانشگاه شاهد،دا

اي بررسي مقايسه ).1387(ررفتار، هاجر سلطانی، مرضیه؛ می؛یعقوبی، حمیددالورپور، محمدآقا؛  .10
دانشگاه  1385و  1384کننده احتمال خودکشي در دانشجويان جديدالورود سالهاي بينيمتغيرهاي پيش

 .چهارمين سمينار بهداشت رواني دانشجويان، شاهد
ه  مقایس ).1387( ؛ شهربانو، بخشیامیدی، عبداله؛ ظفر، مسعود؛ یعقوبی، حمیدقائدی، غالمحسین؛  .11

سالمت روان ، مكانيزم هاي مقابله اي ،برخورداري از حمايت اجتماعي و احتمال خودکشی و سوء 
مصرف مواد در دانشجويان ورودی جدید مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در سال 

 .چهارمين سمينار بهداشت رواني دانشجويان ،1386
بررسی فراوانی اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با ).1387(دیعقوبی، حمیامیدی، عبداله؛ اکبری، حسین؛  .12

چهارمين سمينار بهداشت رواني  جویان دانشگاه آزاد اسالمی کاشان،وضعیت روانشناختی دانش
 .دانشجويان

پیروی، حمید؛ پورشریفی، حمید؛ حسن آبادی،  ؛یعقوبی، حمیداکبری ردخانه، سعید؛  .13
استانداردسازی آزمون ).1391، ناصر؛ زینالی، شیرین (حمیدرضا؛حمیدپور، حسن؛ صبحی قراملکی

 ). ششمین سمينار بهداشت رواني دانشجويان.5DPTپنج بعدی شخصیت (
). مقایسه 1391پیروی، حمید؛ حسن آبادی، حمیدرضا؛ ظفر، مسعود (؛ یعقوبی، حمیدامید؛ عبداله؛  .14

یج مقدماتی یک مطالعه ملی. سالمت روانی دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان سال باالیی: نتا
 ششمین سمينار بهداشت رواني دانشجويان.

پیروی، حمید؛ حاجبی، احمد؛ اکبری ردخانه، سعید؛ حسن آبادی،  ؛یعقوبی، حمیدپورشریفی، حمید؛  .15
).طرح پیشگیری از خودکشی موسوم به شور زندگی در خوابگاههای دانشجویی: 1391حمیدرضا (

 مین سمينار بهداشت رواني دانشجويان.مروری بر پروتکل اجرایی. شش
پیروی، حمید؛ پورشریفی، حمید؛ حمیدپور، حسن؛ اکبری  ؛یعقوبی، حمیدحسن آبادی، حمیدرضا؛  .16

).عوامل موثر بر پیشرفت 1391ردخانه، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ فرزام، نسرین؛ فخاری، الهام (
 ن سمينار بهداشت رواني دانشجويان.تحصیلی دانشجویان: نتایج مقدماتیک مطالعه ملی. ششمی

رمضانی، ولی الله؛ پیروی، حمید؛  ؛یعقوبی، حمیدمحمدخانی، شهرام؛ حسن آبادی، حمیدرضا؛  .17
).فرایند ساخت مقیاس رشد روانشناختی دانشجویان. 1391امیدی، عبداله؛ فتحی آشتیانی، علی (

 ششمین سمينار بهداشت رواني دانشجويان.
). عوامل خطر و محافظت 1391علی؛ طارمیان، فرهاد؛ پیروی، حمید ( عسگری، ؛یعقوبی، حمید .18

کننده از سوء مصرف مواد از منظر دانشجویان کشور: یک مطلعه کیفی. ششمین سمينار بهداشت رواني 
 دانشجويان.
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تعیین نقش نگرش مادر به قاعدگی در ). 1391؛ مهدویان، علیرضا (یعقوبی، حمیدقیصری پور، سمانه؛  .19
نگرش به قاعدگی دختران. اولین کنگره بین المللی نقش زن در سالمت خانواده و  تبیین

 .1391اردیبهشت  22تا 20جامعه.دانشگاه الزهرا 
پیروی، حمید؛ ظفر، مسعود؛ مرادی، محمدراضی؛ پورشریفی،  یعقوبی، حمید؛حمیدپور، حسن ؛  .20

بررسی ). 1393، سعید (حمید؛ حسن آبادی، حمیدرضا؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ اکبری زردخانه
هفتمین سمينار بهداشت رواني انتظارات متقابل دانشجویان و دانشگاه و میزان دستیابی به آن. 

 دانشجويان.
). میزان شیوع 1393طارمیان، فرهاد؛  پیروی، حمید؛ ظفر، مسعود؛آقایی، الهام( یعقوبی، حمید؛ .21

وم، تحقیقات و فناوری برحسب مصرف مواد در دانشجویان تحت پوشش دانشگاه هاي وزارت عل
 هفتمین سمينار بهداشت رواني دانشجويان. جنسيت و محل سكونت.

). عوامل موثر در 1393طارمیان، فرهاد؛  پیروی، حمید؛ ظفر، مسعود؛مظلوم، مریم( یعقوبی، حمید؛ .22
سازگاری دانشجویان با زندگی خوابگاهی: نقش جنسيت و مقطع تحصيلي. هفتمین سمينار بهداشت 

 واني دانشجويان.ر
). نحوه گذراندن 1393طارمیان، فرهاد؛  پیروی، حمید؛ ظفر، مسعود؛رحیمی، پریسا( یعقوبی، حمید؛ .23

اوقات فراغت دانشجويان: نقش متغيرهاي جمعيت شناختي و تحصيلي . هفتمین سمينار بهداشت 
 رواني دانشجويان.

). مقايسه 1393حمانی، ملیحه (پیروی، حمید؛ ظفر، مسعود؛ر یعقوبی، حمید؛؛ امیدی، عبداله .24
وضعيت سالمت رواني دانشجويان دانشگاه هاي وزارت علوم تحقيقات و فنآوري بر حسب حمايت 

 اجتماعي. هفتمین سمينار بهداشت رواني دانشجويان.
 

). مقايسه 1393پیروی، حمید؛ ظفر، مسعود؛رحمانی، ملیحه ( یعقوبی، حمید؛امیدی، عبداله؛  .25
دانشجويان سال اول با سال دوم تا چهارم دانشگاه هاي وزارت علوم تحقيقات  وضعيت سالمت رواني

 و فنآوري بر حسب متغيرهاي جمعيت شناختي . هفتمین سمينار بهداشت رواني دانشجويان.
). تبیین میزان تغییرات تصویر بدنی بر 1393شعیری، محمدرضا ( یعقوبی، حمید؛نورانی، ریحانه ؛  .26

 و منفی. هفتمین سمينار بهداشت رواني دانشجويان. اساس کمال گرایی مثبت
). تببین میزان تغییرات تصویر بدنی بر 1393شعیری، محمدرضا ( یعقوبی، حمید؛نورانی، ریحانه ؛  .27

 اساس توجه آگاهی. هفتمین سمينار بهداشت رواني دانشجويان.
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