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 استاديار گروه روان شناسی و ارتباطات، دانشگاه قرآن و حديث تعلق سازماني:

 تحصيالت حوزوي

 (6836 -6831تحصيل در سطوح عالي حوزه ) -

 (6831-6836) ه قميحوزه علمسطح دو  -

 (6836-6831حوزه علميه قم ) سطح يک -

 

 تحصيالت دانشگاهي

 (. 6833) ناسی، دانشگاه تربيت مدرسروان شتخصصي ی ادکتر -

 .(6833-6831روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران ) کارشناسي ارشد -

 .(6831-6836آموزشی و پژوهشی امام خمينی )معارف اسالمی و روانشناسی، موسسه کارشناسي  -

 

 سابقه تدریس

دانشگاه  39-39و ترم دوم  38-39و ترم اول ؛ 39-36ترم اول ؛ 36-39؛ ترم های اول و دوم روان شناسي عمومي -

 .مقطع کارشناسی .مفيد

 .دانشگگاه مفيگد 38-39و تررم دوم ؛ 39-36 و دوم و ترم اول 36-39؛ ترم های اول و دوم مکاتب روان شناسي -

 مقطع کارشناسی.

 مقطع کارشناسی. .دانشگاه مفيد ؛38-39؛ ترم دوم اجتماعي يروان شناس -

  مقطع کارشناسی ارشد. امام رضا )ع(.آموزش عالي موسسه  ،39-39ترم دوم روانشناسي اجتماعي؛  -

 مقطع کارشناسی ارشد. اخالق و تربيت.آموزش عالي موسسه  39-39و  ؛39و  38زبان تخصصي؛  -

 .)برادران( مقطع کارشناسی ارشدو حديث.  ندانشگاه قرآ 39 ترم اولزبان تخصصي؛  -

 مقطع کارشناسی ارشد )خواهران(.دانشگاه قرآن و حديث.  39 ترم اولزبان تخصصي؛  -

 .)برادران( مقطع کارشناسی ارشددانشگاه قرآن و حديث.  31ترم اول روانشناسي دين؛  -

 )خواهران(. مقطع کارشناسی ارشددانشگاه قرآن و حديث.  31ترم اول روانشناسي دين؛  -

 مقطع کارشناسی. دانشکده هدی.  31ترم دوم روانشناسي اخالق؛  -

 مقطع کارشناسی ارشد.دانشگاه قرآن و حديث.  31ترم دوم انگيزش دروني؛  -

 مقطع کارشناسی ارشد. پژوهشي امام خميني. -موسسه آموزشي 31ترم دوم روانشناسي اخالق؛  -

 مقطع کارشناسی ارشد.  الي اخالق و تربيت. عموسسه آموزش  31ترم دوم روانشناسي شخصيت؛  -

 مقطع کارشناسی ارشد )برادران(.دانشگاه قرآن و حديث.  33 ترم اولزبان تخصصي؛  -

 مقطع کارشناسی ارشد )خواهران(.دانشگاه قرآن و حديث.  33 ترم اولزبان تخصصي؛  -
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 مقطع کارشناسی. دانشکده هدی.  33ترم اول روانشناسي اخالق؛  -

 . مقطع کارشناسی ارشد.دانشکده هدی 89شناسي مثبت؛ ترم اول  نکليات روا -

 . مقطع کارشناسی ارشد.دانشگاه قرآن و حديث 89کليات روان شناسي مثبت؛ ترم اول  -

 . مقطع کارشناسی ارشد.دانشگاه قرآن و حديث 89روانشناسي اخالق؛ ترم دوم  -

 شناسی ارشد.ر. مقطع کادانشکده هدی 88کليات روان شناسي مثبت؛ ترم اول  -

 . مقطع کارشناسی ارشد )خواهران(.دانشگاه قرآن و حديث 88کليات روان شناسي مثبت؛ ترم اول  -

 . مقطع کارشناسی ارشد )برادران(.دانشگاه قرآن و حديث 88کليات روان شناسي مثبت؛ ترم اول  -

 )پرديس تهران(. . مقطع کارشناسی ارشددانشگاه قرآن و حديث 88کليات روان شناسي مثبت؛ ترم اول  -

 . مقطع دکتری. دانشگاه المصطفي 88روان شناسي مثبت بر اساس آموزه های قرآني؛ ترم دوم  -

 

 سابقه تهيه دروس:

 . دوره کارشناسی. آموزش الکترونيکی دانشگاه قرآن و حديث. روان شناسي اجتماعيتهيه درس  -

 موزش الکترونيکی دانشگاه قرآن و حديث. آدوره کارشناسی.  مرکز  (.1متون تخصصي روان شناسي )تهيه درس  -

 دوره کارشناسی. مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه قرآن و حديث.  (.2متون تخصصي روان شناسي )تهيه درس  -

 دوره کارشناسی ارشد. مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه قرآن و حديث.  انگيزش دروني.تهيه درس  -

. دوره کارشناسری ارشرد. مرکرز آمروزش الکترونيکری ان انگليسيبمتون تخصصي روان شناسي به زتهيه درس  -

 دانشگاه قرآن و حديث. 

 

 :تاليفات

 الف( مقاله:     
- Tabik, M. T., Fathi-Ashthiani, A., M. Janbozorgi., Rasoolzade Tabatabaei, S. K. 

(2020). Conceptual model of religious and spiritual struggles in Iran: A 

qualitative study. International Journal of Behavioral Sciences.  

- Aghababaei, N. & Tabik, M. T. (2013). Gratitude and mental health: Differences 

between religious and general gratitude in a Muslim context. Mental Health, 

Religion & Culture. Vol. 16, No. 761-766. 

- Aghababaei, N. & Tabik, M. T. (2015). Patience and Mental Health in Iranian 

Students. Iran J Psychiatry Behav Sci. September; 9(3):e1252. 

های شخصريت، بهزيسرتی و سرالمت  خدا با عامل از( رابطه قدردانی 6836. )ت. تبيک، مو . فراهانی، ح .،آقابابائی، ن -

 .689-669، 63، مجله روانشناسی و دينروانی. 

مناسربات ديرن و نيازسرنجی پژوهشری در گسرتره . (6839)تبيک، م. ت.  زاده، ح،فاضلی مهرآبادی، ع، مهدی -

 .63-9، 96، وانشناسی و دينمجله رشناسی. روان
(. رابطه انگيزش دينی و خودشناسی با فضايل اخالقی. 6839نيما قربانی؛ سيد محمد رضا رضا زاده ) محمد تقي تبيک؛ -

 ، 69 مجله اسالم و روان شناسی،

امرل برزر  وع نقر  فراينردهای خودشرناختی و(. 6839نيما قربانی؛ سيد محمرد رضرا رضرا زاده ) محمد تقي تبيک؛ -

 .39-36، 98 مجله روان شناسی و دين، خصيت در فضايل اخالقی.ش
(. رابطه صبر برا شخصريت، سرالمت روانری و رضرايت از زنردگی. 6838رضا حاتمی ) محمد تقي تبيک؛ آقابابائی، ن.، -

 .63-93(، 9) 9پژوه  های کاربردی روانشناختی، 
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 روان. سرالمت و ینرداريد برا شررم و گناه احساس رابطه(. 6839؛ فتحی آشتيانی، ع. )آقابابائی، نمحمد تقي تبيک؛  -
 .6 شماره اول، سال. یاسالم یروانشناس پژوهشنامه

 دوم، سال. یاسالم یپژوهشنامه روانشناس(. معرفی کتاب ايمان از منظر روانشناسی مثبت نگر. 6839) محمدتقي تبيک. -

 .9شماره 

منابع اسالمی. پژوه  نامه روان شناسی اسالمی، سال سوم، (. تبيين سازه انگيزش بر اساس 6831) تبيک، محمدتقي. -

 . 93 -8، ص 3شماره 

طراحری  مداخلره ی بازسرازی دينری و بررسری (. 6831فريد براتری سرده. )محمدتقي تبيک،  سيده محدثه پيشنمازی، -

  .93- 98 ص،  9شماره , ،6 دوره ،6831 زمستان و پاييز  گی،فرهن شناسی رواناثربخشی آن بر سالمت روانی. 

روان  دو فصلنامه مطالعات اسرالم و .(. تبيين مدل عملکردی انگيزش بر اساس منابع اسالمی6833) تبيک، محمدتقي. -

 . 38-18، ص 99ش شناسی. 

سرال ههرارم. روان شناسی فرهنگری. . تبيين مدل تحولی انگيزش بر اساس منابع اسالمی (.6833) تبيک، محمدتقي. -

 . 39-19. ص 6شماره 

پژوه  نامه روان شناسی اسالمی، (. کارکردهای روان شناختی توبه بر اساس منابع اسالمی. 6833) تبيک، محمدتقي. -

 . 93 -9، ص 3، شماره مههارسال 

)زيرر  تبيک، محمدتقي، علي فتحي آشتياني، مسعوئد جان بزرگي، سيد کاظم رسگول زاده بباببگايي. -

 . دو فصلنامه روان شناسی فرهنگی.مدل مفهومی کشمک  های روانی معنوی در ايران: مطالعه کيفیهاپ(. 

قر  انرواع مقابلره )زيرهاپ(. ندهقاني. تبيک، محمدتقي، سيده محدثه پيشنمازی، فابمه شيبک، روح اهلل  -

  . دوفصلنامه روان شناسی فرهنگی.دينی در تجربه سو  و سالمت روانی بازماندگان افراد جان باخته در اثر ويروس کرونا

 
 

 ب( کتاب:    

: دفترر کتراب آموزشری. قرم مقابله با خشونت خگانگي عليگه زنگان:(. 6833) .ساالری فر، محمد رضا؛ تبيک، محمد تقی  - 

 با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. مطالعات و تحقيقات زنان

برا  قرم: پژوهشرگاه حروزه و دانشرگاه .با نگرش به منابع اسالمي روان شناسي اجتماعي(. 6838جمعی از نويسرندگان. ) -

 .همکاری انتشارات سمت

معاونت پژوهشی  ناسبات دين و روانشناسي.نيازسنجي پژوهشي م .(6839فاضلی، ع؛ مهدی زاده، ا؛ تبيک، محمدتقی. ) -

 حوزه: انجمن روان شناسی اسالمی.

(. قم: پژوهشگاه قرآن و 6838)با همکاری محسن زندی.  .)ترجمه( روانشناسي مثبت نگر: نظريه، پژوهش و کاربست -

 .حديث

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. روانشناسي اخالق.(. 6839جمعی از نويسندگان. ) -

 پژوهشگاه قرآن و حديث.قم: . بازسازی ديني: نگاهي روان شناختي به توبه(. 6999يک، محمدتقی. )تب -

 
 

 

 زیر چاپکارهاي 
     

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=48640
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=148079
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=148079
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  کتاب:  

 موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی. قم:  درسنامه روان شناسي دين. -

قم: موسسه آموزشی پژوهشری  . با همکاری محمدرضا جهانگيرزاده و ابوالفضل ابراهيمی.درسنامه روانشناسي اخالق -

 امام خمينی. 

 طرح هاي پژوهشي

 در دست انجام:   
 پژوهشگاه قرآن و حديث.قم:  انگيزش از منظر دين و روان شناسي. -

 علمي انجام داوري براي مجالت
- Journal of Mental Health, Religion & Culture  

- Journal of Positive Psychology  

 .نشناسی و دينرواپژوهشی  -علمیمجله  -
 .مطالعات اسالم و روانشناسیپژوهشی  -علمیمجله  -
 مجله پژوهشنامه روانشناسی اسالمی. -

 پژوهشی روان شناسی فرهنگی.-مجله علمی -
 

 ن الملليمقاله در کنگره های ملي و بيارائه 

لری علروم . ارائه در کنگرره برين المل(1989)سال  تبيين مدل تحولي انگيزش بر اساس منابع اسالميمقاله  -

 اسالمی.-انسانی

نقش انواع مقابله ديني در تجربه سوگ و سالمت رواني بازمانگدگان افگراد جگان باختگه در اثگر مقاله  -

در مواجهره برا  . ارائه در کنفرانس بين المللی رهيافرت معنويرت خداسرو(1011)سال  (18ويروس کرونا ) کوويد 

 بيماری کرونا. 

 

 باليني در رشته تخصصي-مهارت فني

مرکرز  در («ISTDPروان درماني پويشي فشرده و کوتاه مگدت )»شرکت در کارگاه های مقدماتی تا پيشرفته  -

 گتن )با مديريت جان فردريکسون(. و مدرسه روان پزشکی واشين مشاوره بين  نو )با مديريت دکتر نيما قربانی(

 مرکز مشاوره احياء.  در« SWAPارزيابي تشخيصي روان پويشي شخصيت بر اساس »شرکت در کارگاه  -

 اشتغال به مشاوره و روان درمانگری در مرکز مشاوره پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. -

 

 مجری و يا همکاری در برح های پژوهشي

. به سرفارش معاونرت (6839) «نيازسنجي پژوهشي مناسبات دين و روان شناسي»همکاری در طرح پژوهشی  -

 پژوهشی حوزه علميه قم. 

 
 


