
1 
 

 رزومه          

 مشخصات -1

   : فردی مشخصات -الف

 راد خسرو:  خانوادگی نام راضیه: نام

 

 ---: شناسنامه شماره ---: پدر نام : ملی شماره

 خراسان: تولد محل استان  ایران: تولد محل کشور

  رضوی

 زن: جنسیت ---: تولد تاریخ سبزوار: تولد محل شهر

: الکترونیک پست  
KhosroradR1 @ 

medsab.ac.ir  

 متاهل: تأهل وضعیت ایران: تابعیت  اسالم: دین شیعه: مذهب

: تحصیلی وضعیت آخرین

 تخصصی دکتری

 : اضطراری تماس شماره ---: همراه شماره

150-00100054 

هیات  علمی دانشکده : سمت 

هیات  علمی مرکز -بهداشت 

مطالعات و آموزش علوم 
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 : تحصیلی سوابق -2

 معدل تحصیل محل گرایش رشته تحصیلی مقطع

 55/01 تهران -تهران دانشگاه تربیتی شناسی روان ارشد کارشناسی

 55/01  تهران -تهران دانشگاه تربیتی شناسی روان تخصصی دکتری
 

 : پژوهشی سوابق -3

 ارائه مقاالت در مجالت و ژورنال های داخلی و خارجی -الف

 پژوهش نوع

 

 سال پژوهش عنوان

 ارائه

 بر نقش ارائه محل

 اجرا

مقاله تالیف  0-  

 (شده چاپ( )پژوهشی -علمی)

ISI-JCR 

Psychometric Properties of the Procrastination 

Assessment Scale-Student (PASS) in a Student 

Sample o f Sabzevar University of Medical 

Sciences 

1331 Journal of red cresent نویسنده 

 مسئول

  مقاله تالیف -2

( پژوهشی -علمی)

رابطه  (شده چاپ)

کارکردهاي اجرايي 
مغز و نظريه ذهن در 

دانش آموزان با اختالل 
 يادگيري رياضي

 در عمومی سالمت با هیجانی هوش رابطه بررسی

 (شده چاپ) سبزوار دانشگاه دانشجویان

 علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله 0435

 سبزوار پزشکی

 نویسنده

 -مسئول

  اول نفر
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  مقاله تالیف -3

( پژوهشی -علمی)

 (شده چاپ)

 سبک اساس بر تحصیلی پیشرفت ساختاری مدل

 تحصیلی درگیری و پیشرفت اهداف هویت، های

 (شده چاپ)

 پژوهشنامه پژوهشی علمی فصلنامه 0450

 بجنورد دانشگاه تربیتی

 نویسنده

 -مسئول

  اول نفر

  مقاله تالیف -4

 (پژوهشی -علمی)

  (شده چاپ)

 بینی شپی در هدف بر مبتنی انگیزش و هویت نقش

(شده چاپ) ادگیریی برای ذهنی اهتمام  

 نویسنده  0450

 -مسئول

  اول نفر

  مقاله تالیف -5

 چاپ)یپژوهش – علمی)

  (شده

 پیش در پیشرفت اهداف و هویت های سبک نقش

 (شده چاپ) تحصیلی درگیری بینی

 های نوآوری پژوهشی علمی فصلنامه 0450

  آموزشی

  اول نفر

  مقاله تالیف -6

 ( یپژوهش – علمی)

 (شده چاپ)

 در و نظریه ذهن  مغز اجرایی رابطه کارکردهای

 دانش آموزان با اختالل یادگیری ریاضی

 

 علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله 

 سبزوار پزشکی

 اول نفر

 نفر اول روزنامه آفرینش 0431 اطالعات از دیدگاه تحولینظام پردازشگری  ارائه مقاله -7

 روزنامه آفرینش 0431 نابینایی و روش های آموزش آن به نابینایان ارائه مقاله -8

 

 اول نفر

 چاپ)مقاله ارائه -9

 (شده

The Impact Of Jornal Writing On Academic 

Achievement Of Adult Iranian EFL (English 

As Forign Language) Learnrnes With Low 

Emotional Inteligen (EI) )چاپ شده( 

3104 Inrenational Journal of Language 

learning and Applied Linguistics 

Word (IJLLALW) 

 سوم نفر

  مقاله ارائه -105

(ISI) (شده چاپ) 

1-The Effectiveness Of Neurofeedback 

Training On The  

Executive Function Of Students With 

Mathematical  

Disavilities (Dysealculia)  )چاپ شده(  

 

3100 Indian Journal of Fundamental 

and Applied Life Sciences ISSN: 

2231 

6345 (Online) 

 

 اول نفر

  مقاله ارائه -01

(ISI) (شده چاپ) 

The Structural Model of Relationship 

between Informational Style, Achievement 

Goals and Cognitive Engagement 

3100 European Online Journal of 

Natural  

and Social Sciences  

 دوم نفر

  مقاله ارائه-12

(pubmed-

scopusI) (شده چاپ 

Effectiveness of medical treatments to 

improve learning disorders 
 Journal of Chemical and 

Pharmaceutical Research 
 

در مجله  مقاله ارائه -13

 ایندکس شده خارجی

Investigating Perfectionism in Medicine and 

Architecture Majors 
3105 International Journal of 

Educational Investigations 
نویسنده 

 مسئول

  مقاله 14-

(ISI) ()پذیرش 

Identity styles and cognitive engagement: 

the mediator role of achievement goals 
 نفر اول  3105

ارائه ی مقاله )چاپ 15-

 (IScشده( )

Comparative of Excutive Function in Deef 

students 
3100 Journal of applied novel science   نفر دوم 
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ارائه مقاله )چاپ  -16

)ایندکس شده شده(

 خارجی(

Effect of chess training on executive 

functions in ld students 

 

2014 Journal of educational 

investigation 
 نفر اول

پ ارائه مقاله )چا -17

 (شده

(chimcal abstract) 

Comparison of movment  Skill Growth in 

Students with disorder Dysgraphia With 

Normal Students  

2014 Journal of researchs in science  نویسنده

 مسئول

ارائه مقاله )چاپ  -18

 شده(

(chimcal abstract) 

Healh promotion  and Emotional 

Intelligence 

  International Research Journal of 

Applied and Basic Sciences 
 نفر اول

با   ISIارائه مقاله  - 19

 (1/ 515ایمپکت

Identity styles and cognitive engagement: 

the mediator role of achievement goals 

 
Educational psychology 

 نفر اول

ارائه مقاله در مجله  -20

  پابمد

Effect of neurofeedback in improving deaf 

students' reading after cochlear implantation 

 
Global health 

نویسنده 

 مسول

ارائه مقاله در مجله  -21

Submit))  (ISI) 

 

 

Effects of  working memory computer 

assisted program on improvements 

executive functions and reading in reading 

disorder students 

 Asian American psychology  نویسنده

 مسول

ارائه مقاله در مجله  -22

Submit  (ISI) 

Academic achiement and Identity styles 

:The role Achievement Goals and academic 

Engagement  

 Asia Pacific Education Review نفر اول 

 

 ارائه ی مقاله در همایش ها، کنگره ها و سمینارها -ب

 سال پژوهش عنوان پژوهش نوع

 ارائه

 بر نقش ارائه محل

 اجرا

 برای مقاله تالیف -0

  در کنفرانس ارائه

ثربخشی برنامه رایانه یار حافظۀ کاری بر ا

کارکردهای اجرایی وپیشرفت خواندن دانش 

 آموزان با اختالل خواندن

 

کنفرانس بین اللملی پژوهش در علوم  0454

 رفتاری)سخنرانی(

 نفر اول

 

 برای مقاله تالیف -3

 در کنگره ملی  ارائه

حرکتی در دانش آموزان با  -مقایسه هماهنگی

 اختالل نوشتن و عادی

خانواده و اقشار –کنگره ملی مشاوره  0454

 آسیب پذیر

 نفر اول

 

 برای مقاله تالیف -4

  علمی همایش در ارائه

 سبک اساس بر تحصیلی پیشرفت ساختاری مدل

 تحصیلی پیشرفت و پیشرفت اهداف هویت، های

 (شده چاپ)

 و ایرانی زن ای منطقه همایش 0451

  سبزوار دانشگاه  - پژوهش

  اول نفر

 در مقاله ارائه -0

 همایش

 چاپ) سبزوار شهرستان در ADHD شیوه بررسی

 ( شده

 علوم المللی بین همایش سومین 0453

 رفتاری

 دوم نفر

 اول نفر – روان سالمتنابرابری های  همایش 0453 و افسرده مادران در پروری فرزند های شیوه مقایسه در مقاله ارائه -5
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 یاسوجعلوم پزشکی  دانشگاه  افسرده غیر همایش

 در مقاله ارائه -5

 همایش

 بهبود بر شطرنج آموزش بخشی اثر بررسی

 دانش ریاضی عملکرد و مغز اجرایی کارکردهای

 (شده چاپ) ریاضی اختالل با آموزان

 – روان سالمتنابرابری های  همایش 3100

 یاسوجعلوم پزشکی  دانشگاه

 مسولنفر

ارائه مقاله در  -1

 همایش

رابطه هوش هیجانی با سالمت عمومی در 

 دانشجویان

سراسری  بین اللملی دومین سمینار 0434

دانشگاه  -بهداشت روانی دانشجویان

 تربیت مدرس تهران)پذیرش اولیه(

 نفر اول

 مقاله در  ارائه -3

کنفرانس بین اللملی 

 ()سخنرانی

اثربخشیییی برنامیییه رایانیییه ییییار حافظیییۀ کیییاری بیییر 

کارکردهییای اجرایییی وپیشییرفت خوانییدن دانییش 

 آموزان با اختالل خواندن

کنفرانس بین اللملی پژوهش در علوم  0454

 تهران(رفتاری)

 نفر اول

رسانه وآگاه سازی از حقوق ومسولیت های  مقاله ارائه -5

 اجتماعی

 -همایش ملی رسانه وسالمت  0454

مرکز  -شیراز پزشکی علوم  دانشگاه

 تحقیقات سیاستگذاری سالمت

 نفر اول

  

 نفر اول همایش ملی تاالسمی 0454 تاالسمی وآموزش مقاله ارائه -01

 ای بر مقاله تالیف -00

  علمی همایش در ارائه

 علمی همایش 0435 شناختی بازسازی

 " امروز ضرورت رفتار بهبود " 

  سبزواری حکیم دانشگاه

  اول نفر

 بر مقاله تالیف -03

 همایش در ارائه اساس

  علمی

 علمی همایش 0435 کاربردی رفتار تحلیل

 "امروز ضرورت رفتار بهبود "

 سبزوار حکیم دانشگاه

  اول نفر

 ایبر مقاله تالیف -04

منطقه  همایش در ارائه

 ای

همایش منطقه ای زن ایرانی و  0433 مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی

 پژوهش

 نفر اول

 

  شرکت در کنفرانس ها، همایش ها، کنگره ها و سمینارها -ج

 سال محل اجرا عنوان

 0435 دانشگاه تربیت مدرس اولین همایش سراسری سالمت روان -0

 0453 جزیره کیش سومین همایش بین المللی علوم رفتاری -3

 0453 دانشگاه علمی کاربردی -سبزوار کودک نگاهی نو به آموزش در مهد -4

 0454 تهران همایش بین لمللی پژهش در علوم رفتاری -0

 0451 دانشگاه شاهد کنگره ملی سالمت جنسی -5

 0451 دانشگاه آزاد واحد سبزوار پنجمین همایش منطقه ای زن ایرانی و پژهش -5
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 0435 حکیم سبزواریدانشگاه  "بهبود رفتار ضرورت امروز"همایش علمی -1

 0454 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اولین همایش دانشجویی -3

 

 

 

 

 

 طرح های پژهشی -د

 سمت محل اجرا سال عنوان طرح 

فراگیران  بررسی غیر شناختی پیشرفت درس زبان انگلیسی هشیوطرح پژ -0

بزرگساالن با درجه هوش هیجانی پایین از طریق 

 رویدادنویسی

0450 

 اتمام
مشاور 

 طرح

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود  - هشیوطرح پژ -3

تنظیم)خود گردان( بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارای 

 افت تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

0454 

 اتمام
مجری 

 اصلی

بررسی ارتباط خصیصه به تعویق انداختن امور با موفقیت  هشیوطرح پژ -4

ای از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  تحصیلی در نمونه

 سبزوار

0454 

 اتمام

 مجری

 

 سوابق علمی: -1

 تألیف و ترجمه کتاب -الف

 اجرا بر نقش  سال فعالیت عنوان فعالیت نوع

 نویسنده 54 آموزش و نارسایی های ناشنوایان کتاب   تالیف -0

 نویسنده 54  سالمت مغز و کارکردهای اجرایی تالیف کتاب-3

 مترجم 54 مدیریت کالس)با رویکرد مراقبت آگاهانه( ترجمه کتاب-4

 

 راهنمایی و مشاوره ی پایان نامه ی دانشجویی )کارشناسی ارشد( -ب

 دانشگاه قوچان -راهنما 54 پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشجویان مشاوره 0 راهنمایی پایان نامه-0

 کارشناسی ارشد دانشجوی پرستاریپایان نامه ی  مشاوره  پایان نامه-3
54 

دانشگاه علوم  -مشاوره

 پزشکی سبزوار
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 ج= داوری مقاالت و طرح ها 

 کارگروه عضویت

 مجله علوم پزشکی سبزوار عضوء هیأت داوران  -0

  HSRشورای  داور -3

 SDHشورای  داور  -4

 

 دوره های آموزشی گذرانده -د

 مؤسسه برگزار کننده نام دوره

 سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی -0

 مؤسسه پارس -آموزش اینترنتی دوره آموزشی تدریس مؤثر -3

 

 کارگاه های آموزشی گذرانده شده -م

 مؤسسه برگزار کننده نام کارگاه

 آستان قدس رضوی خانواده درمانی -0

 دانشگاه تهران و انسیتتو روانپزشکی تهران کاربرد مثبت نگری در روان درمانی با تأکید بر دیدگاه اسالمی -3

 دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم دانشگاه سمنان پیشگیری و مداخله در بحران خودکشی -4

 دانشگاه حکیم سبزواری )تربیت معلم سابق( مهارت های ارتباطی با دانشجویان -0

 دانشگاه شاهد-کنگره خانواده و سالمت جنسی  اختالالت ناتوانی جنسی مردان -5

 دانشگاه شاهد-کنگره خانواده و سالمت جنسی اهمیت ارتباط کالمی -5

 آستان قدس رضوی مشاوره پیش از ازدواج -1

 ان بهزیستیمؤسسه مشاوره وخدمات روان شناختی روان پژوه وابسته به سازم طرحواره درمانی زوجین -3

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پروپوزال نویسی -5

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار جستجو در پایگاه های الکترونیک و روش های رفرنس نویسی -01

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار stataتجزیه و تحلیل آماری داده ها با نرم افزار آماری  -00

 

             : آموزشی سوابق -5

 پایان شروع شده تدریس دروس خدمت محل

 نوین های روش – پرورش و آموزش فلسفه – گیری اندازه و سنجش نیشابور واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 شناسی روان -بازی شناسی روان -ستدری فنون- یادگیریو  یاددهی

  عمومی شناسی روان – تربیتی

0435 0450  

  0435 0434   مشاوره فنون – اجتماعی شناسی روان -آمار -گیری اندازه و سنجش سبزواری حکیم دانشگاه

 0453 0431 روان - تحقیق روش - پرورش و آموزش فلسفه – تدریس فنون و ها روش سبزوار واحد اسالمی آزاد دانشگاه
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 استثنایی شناسی روان -عمومی شناسی روان -تربیتی شناسی

)دوره سبزوار پزشکی علوم دانشگاه

 ارشد(کارشناسی 

 – تربیت و تعلیم در گیری اندازه و سنجش – تدریس فنون و ها روش

 روان شناسی عمومی –بهداشت روان – سالم رفتار شناسی روان

 اکنون هم 0453

 

 کارگاه(-)سخنرانی اجتماعی -فرهنگی سوابق -5

 ارائه سخنرانی -الف

 اجرا محل فعالیت عنوان

 سبزوار واحد اسالمی آزاد دانشگاه استرس مدیریت سخنرانی ارائه -0

 نیشابور واحد اسالمی آزاد دانشگاه استرس مدیریت سخنرانی ارائه -3

  سبزواری حکیم دانشگاه ارتباطی مهارتهای سخنرانی ارائه -4

  سبزواری حکیم دانشگاه بحران مدیریت سخنرانی ارائه -0

 سبزواری حکیم دانشگاه روانی بهداشت سخنرانی ارائه -5

  سبزوار اسالمی آزاد دانشگاه مطالعه روشهای سخنرانی ارائه -5

 اسالمی آزاد دانشگاه بهتر ارتباط برای خودآکاهی سخنرانی ارائه -1

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه جلسه(5سخنرانی آموزش هوش هیجانی ) -3

  سبزوار شهید بنیاد ( جلسه 5آموزش خانواده) تحصیلی مسائل و مشکالت دار ادامه های سخنرانی سلسله ارائه -5

 نوین های آوری فن دانشگاه ارائه سخنرانی در نشست تخصصی روش های مطالعه  -01

 تاالر کاشفی )مدارس استثنایی( ارائه سخنرانی در کالس آموزشی توانمند سازی خانواده های کودکان استثنایی   -00

 

 تدریس در کارگاه -ب

 اسالمی آزاد دانشگاه خودآگاهی آموزش کارگاه اجرای -0

 ... ا بقیه دانشگاه برنامه ریزی درسی آموزشی کارگاه اجرای -3

 .. ا بقیه دانشگاه مطالعه روشهای کارگاه اجرای -4

 ... ا بقیه دانشگاه زمان مدیریت کارگاه اجرای -0

  سبزوار واحد اسالمی آزاد دانشگاه زمان مدیریت کارگاه اجرای -5

 سبزوار شهید بنیاد ( جلسه 0- نوجوانی های بحرانمسائل جوانان و نوجوانان ) دار ادامهجرای کارگاه های ا -5

 نوین های آوری فن دانشگاه آموزشی خود آگاهی کارگاه اجرای -1

 نوین های آوری فن دانشگاه خشم مدیریتآموزشی  کارگاه اجرای -3

 نوین های آوری فن دانشگاه مدیریت هیجانآموزشی  کارگاه اجرای -5

 نوین های آوری فن دانشگاه آموزشی رفتار جراتمندانه کارگاه اجرای -01

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه آموزشی مهارتهای مطالعه  کارگاه اجرای -00

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه جلسه( 4آموزشی مهارتهای یادگیری خودتنظیم) کارگاه اجرای -03
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 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه جلسه(5هوش هیجانی ) یکارگاه آموزش-04

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه کارگاه آموزشی مشاوره در ایدز -00

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه کارگاه آموزشی ارتباط سازمانی-05

 مرکز مشاوره تخصصی رویش جلسه( 5کارگاه راهکارهای تربیت فرزند )-05

 مرکز مشاوره تخصصی رویش جلسه(01کارگاه مهارت های زندگی )-01

 مرکز مشاوره تخصصی رویش جلسه(01کارگاه مهارت های زندگی تحصیلی )-03

 مرکز مشاوره تخصصی رویش ساعت(05کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری )-05

 مرکز مشاوره تخصصی رویش کارگاه آموزشی معنویت وهوش معنوی -31

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه کارگاه انگیزش در کالس درس برای اساتید دانشگاه-30

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه جلسه ای مهارت های فرزندپروری 5کارگاه -33

 

  ها مقام/  جوایز -7

  تهران دانشگاه ارشد کارشناسی دوره به ورود و قبولی 0430 سال ارشد کارشناسی سراسری کنکور در 1 رتبه کسب

 دانشنامه برتر)رتبه اول( کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

 قبولی ورود به دوره ی دکتری  0435در کنکور دکتری تهران  3کسب رتبه 

 دانشنامه برتر )رتبه دوم( کسب رتبه دوم دوره دکتری تهران

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 50پژهشگر برتر سال 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 54پژهشگر برتر سال 

 45/05کسب معدل در سطح شهرستان -0454در امتحانات نهایی سال سوم راهنمایی  4رتبه 

 

  ها توانمندی -8

 تسلط میزان عالقمندی میزان عنوان

 خوب زیاد انگلیسی زبان بر تسلط

 زیاد زیاد سخنرانی مهارت

 خوب زیاد اطالعاتیمهارت استفاده از منابع 

 

 


