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  تخصصی روان شناسی، دانشگاه تربيت مدرس دکترای 

 دانشگاه تهرانیعموم یکارشناس ارشد روانشناس ، 
  ره( یامام خمين یو پژوهش ی، موسسه آموزشیو روانشناسی معارف اسالمکارشناس( 

  ی روانشناس رشته تخصصی حوزه 0تحصيالت حوزوی: سطح 

  
 آموزشی سوابق

 

  1121تا  1129از سال مفيد. دانشگاه تدریس در 

  1121تا  1121تربيت از سال  موسسه آموزش عالی اخالق وتدریس در 

  1121تا  1120از سال  ،موسسه آموزش عالی امام رضا )ع(تدریس در 

  1122تا  1121دانشگاه قرآن و حدیث از سال تدریس در 

  1121دانشگاه المصطفی سال تدریس در 

  1121سال  )ره(، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينیتدریس در  
  1122تا  1121سال  دانشکده هدی ازتدریس در 

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاهاشتغال به مشاوره و روان درمانگری در مرکز مشاوره 

     

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

مقابله با خشونت خانگی عليه زنان: کتاب آموزشی. قم: دفتر مطالعات و تحقيقات زنان با همکاری پژوهشگاه حوزه و  .1

 (1132) دانشگاه.
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روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری انتشارات  .9

 (1121)سمت. 

 (1129)نيازسنجی پژوهشی مناسبات دین و روانشناسی معاونت پژوهشی حوزه انجمن روان شناسی اسالمی  .1

  (1121) قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ،روانشناسی اخالق .0

  (1044) نی: نگاهی روان شناختی به توبه قم: پژوهشگاه قرآن و حدیث.بازسازی دی .1

 

 ایترجمه کتاب های
 

  (1121) پژوهشگاه قرآن و حدیث.: قم ،کاربست )ترجمه(روانشناسی مثبت نگر: نظریه، پژوهش و  .1
 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

1. 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.  

2. 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. 

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

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

. 119-111، 11و دین،  یو سالمت روانی. مجله روانشناس یشخصيت، بهزیست یها با عامل از خدا یرابطه قدردان .0

(1121 ) 

 (. 1129. )13-1، 91، و دین یمجله روانشناس ی،شناسدر گستره مناسبات دین و روان یپژوهش ینيازسنج .1

 (. 1129، )19رابطه انگيزش دینی و خودشناسی با فضایل اخالقی. مجله اسالم و روان شناسی،  .1

. 34-11، 91نقش فرایندهای خودشناختی و عوامل بزرگ شخصيت در فضایل اخالقی. مجله روان شناسی و دین،  .1

(1129 .) 

 .11-93(، 1) 9وانشناختی، رابطه صبر با شخصيت، سالمت روانی و رضایت از زندگی. پژوهش های کاربردی ر .3

(1121 .) 

 (. 1120. )1 شماره اول، اسالمی. سال روانشناسی روان. پژوهشنامه سالمت و دینداری با شرم و گناه احساس رابطه .2

 (. 1121. )0شماره  دوم، اسالمی. سال معرفی کتاب ایمان از منظر روانشناسی مثبت نگر. پژوهشنامه روانشناسی .14



 دانشگاه قرآن و حدیث 

 3 صفحه 1041/ رزومه/  تبيکدکتر 
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سالمت روانی بازماندگان افراد جان باخته در اثر ویروس کرونا ) کووید  .9 سوگ و  مقاله نقش انواع مقابله دینی در تجربه 
 ارائه در کنفرانس بين المللی رهيافت معنویت خداسو در مواجهه با بيماری کرونا.  ،(1044( )سال 12

 

 های تحقیقاتی پروژه
 

(. به سفارش معاونت پژوهشی 1129« )نيازسنجی پژوهشی مناسبات دین و روان شناسی»همکاری در طرح پژوهشی  .1
 حوزه علميه قم. 
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