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 : فردی مشخصات

 تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 جنسیت

 پایه مرتبه علمی تاهل وضعیت
 مونث مذکر

 8  استادیار متاهل   6531 ایران صدوقي مجید

  
 تلفن

email fax 
 همراه کار محل منزل

 1953710-0335  sadoughi@kashanu.ac.ir  

 : تحصیلي سوابق

 کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 اخذ تاریخ

 مدرک

 5331 ایران تهران تهران روانشناسی کودکان استثنایی کارشناسي ارشد

 5337 ایران اصفهان اصفهان روانشناسی دکترای تخصصي

 بررسي مقایسه ای میزان تهییج طلبي نوجوانان بزهکار وعادی: لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

 و شناختي رفتاری ربخشي درمانهای رفتاریعي مرتبط با سردرد تنشي مزمن و اثبررسي عوامل رواني اجتما:  دکتری رساله عنوان

 

 : اجرایي پستهای

 کار محل شهر سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه شروع

 دانشگاه کاشان 95 39 کاشان مدیر استعدادهای درخشان 

عضو ثابت کارگروه بررسي توانایي 

 علمي در کارگروه روانشناسي
 دانشگاه کاشان ادامه دارد 39 کاشان

 دانشگاه کاشان 91 90 کاشان عضو شورای پژوهشکد ه دانشجویي

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 93 کاشان مدیر گروه روانشناسي

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 93 کاشان عضو شورای بهداشت روان دانشگاه 

 :لیسانس فوق دوره های پروژه برای راهنما استاد

 نامه پایان عنوان تحصیلی مقطع خانوادگی نام و نام ردیف



 

 

 دانشجو دانشجو

5.     

 کارکردهای سبک تفکر و انگیزش پیشرفت در دانشجویان با عملکرد باال و پایینمقایسه  کارشناسی ارشد زهره حمامی  .1

 بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی با سازگاری با دانشگاه کارشناسی ارشد راحله سادات سیدی  .3

 کارشناسی ارشد مسلم سیاهزاری  .4
پنداره ریاضی وپیشرفت اثربخشی آموزش کیفی مبتنی بر نظریه انتخاب گالسر بر خود 

 ریاضی

 رابطه سبکهای مدیریت کالس درس با هیجانات تحصیلی و خودتنظیمی انگیزش کارشناسی ارشد فراشاهیشهناز   .1

 تنظیم در دانش آموزان-رابطه مدیریت کالس با انگیزش تحصیلی وراهبرد یادگیری خود کارشناسی ارشد صرافحلیمه   .3

  کارشناسی ارشد افتخاریسمیرا   .7

 رابطه سرمایه روانشناختی و هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد اصریجمیله ن  .3

  کارشناسی ارشد زینب زرجینی  .9

  کارشناسی ارشد اعظم رحیمی قزاآن  .50

  کارشناسی ارشد محبوبه زارع  .55

  کارشناسی ارشد فاطمه حسامپور  .51

 زهرا محمدصالحی  .53
استفاده مفرط از تلفن همراه و اعتیاد به اینترنت با عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای  رابطه کارشناسی ارشد

 خواب و استرس ادراک شده کیفیت

  کارشناسی ارشد   .54

  :سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع تعداد واحد نام درس ردیف

  کارشناسی 5 فیزیولوژی مغزو اعصاب 5

  کارشناسی 5 روانشناسي فیزیولوژیک 1

  کارشناسی 2 نوروسایکولوژی 3

  کارشناسی 5 زبان تخصصي 4

  کارشناسی 5 روانشناسي اجتماعي 

  کارشناسی 5 بهداشت رواني 

  کارشناسی 5 روانشاسي شخصیت 

  ارشد کارشناسی 5 روش تحقیق پیشرفته 

 

 : شده منتشر تالیفي کتب

 .انتشارات هستی نما :تهران .پژوهش کیفي در روانشناسي و علوم رفتاری (.5333مجید )صدوقی،  .5

 .جهاد دانشگاهی اصفهان اصفهان: .روانشناسي سالمت(. 5333) و تمنایی فر محمدرضا مجیدصدوقی  .1

 .انتشارات دانشگاه کاشان .درد؛ رویکرد زیستي رواني اجتماعي (.5390صدوقی، مجید ) .3



 

 

 .انتشارات دانشگاه کاشان .تشخیص و درمان اختالالت سردرد (5391) مجید ،نجفی محمدرضا و صدوقی .4

  .انتشارات سخنوران روش تحقیق کیفي(. 5391) مجید ،صدوقی نیازی محسن و .1

. )به همراه  Academic English for Psychology Students (.5393صدوقی مجید و حجازی سید یحیی ) .3

 انتشارات سخنوران :تهرانفایل صوتی کل متن کتاب( 

انتشارات  کنار آمدن با سرطان؛ راهنمای بالیني مراجع بر اساس رویکرد شناختي رفتاری. تهران: (.5391) صدوقی مجید .7

 ]ترجمه و تالیف[ سخنوران

 

 کتب ترجمه شده:

 .انتشارات دانشگاه کاشان .انجام پژوهش مطالعه موردی (5395) مجید ،صدوقیترجمه  داوسون آر. هانکوک و باب الگوزین .5

انتشارات دانشگاه  .درمان اختالل دوقطبي به شیوه شناختي رفتاری (5395) مجید ،صدوقیترجمه  و همکاران مایکل دبلیو. اتو .1

 .کاشان

 .انتشارات دانشگاه کاشان .غلبه بر بي خوابي (5395) مجید ،صدوقیترجمه  و کولین ای. کارنی جک دی. ادینگر .3

  .انتشارات دانشگاه کاشان. پژوهش کیفي: از آغاز تا پایان (.5391) زارعی عباس و صدوقی مجیدترجمه رابرت یین  .4

انتشارات دانشگاه . پژوهش کیفي: نحوه انجام کار پژوهش (.5391) زارعی عباس و صدوقی مجیدترجمه  رابرت. ای. استیک .1

 .کاشان

 تهران: .نگارش گزارش پژوهش تجربي(. 5393سید یحیی ) ترجمه صدوقی مجید و حجازی فرد پیرکزاک و راندال بروس .3

 انتشارات سخنوران

 انتشارات سخنوران تهران: .راهنمای عملي پایان نامه کیفي (.5391مجید و حجازی سید یحیی )زارعی،  سعباترجمه صدوقی  .7

 

 مقاالت به زبان انگلیسی

 
1. Sadoughi M., & Mohammad-Salehi, Z. The Relationship between Problematic Mobile Use and Sleep 

Quality among Nursing Students: The Mediating Role of Perceived Stress. Advances in Nursing   &

Midwifery (accepted, in press, summer 1396) 
2. Sadoughi M. The Relationship between Personality Traits, Perfectionism and Job Burnout: The Case of 

Iranian High-School Teachers. International Journal of Academic Research in Progressive Education and 
Development 2017, Vol. 6, No. 1, pp 1-10 

3. Sadoughi M. & Hesampour, F., The Relationship between Mindfulness and Cognitive Emotion Regulation 
and Depression among University Students. International Journal of Academic Research in Psychology 
2016, Vol. 3, No. 1, pp, 49-59 

4. Sadoughi M., & Hesampour F. Relationship between Social Support and Loneliness and Academic 
Adjustment among University Students, International Journal of Academic Research in Psychology, 2016, 
Vol. 3, No. 2  

5. Sadoughi M., & Mohammad-Salehi, Z. The Relationship between Anxiety, Depression, and Quality of Life 
among Women with Breast Cancer, International Journal of Academic Research in Psychology, 2017, Vol. 4, 
No. 1, pp 11-19. 

6. Sadoughi M. & Hesampour, F., The Relationship between Perceived Social Support and Loneliness among 
University Students. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences June 2017, Vol. 5, No. 
1, pp1-6. 



 

 

 

 : علمي پژوهشي مقاالت

 503-33(:11)53 ،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی "کنکاش در مبانی فلسفی پژوهش کیفی " (.5333) صدوقي مجید .5

فصلنامه روش شناسی علوم  .بازبینی و متناسب سازی معیارهای ارزیابی پژوهش کیفی با پژوهش کمی .(5337) صدوقي مجید .1

 39-35(. 11) 54 ،انسانی

  11-71(. 13)54، سی علوم انسانیفصلنامه روش شنا .معیارهای ویژه ارزیابی پژوهش کیفی. (5337) وقي مجیدصد .3

توان با تنش زدایی  آیا می . (5337) نوری ابوالقاسم، کجباف محمدباقر، عکاشه گودرز، مولوی حسین صدوقي مجید .4

 .549-517 ،(53) 1 ،روانشناسی تحولی )روانشناسان ایرانی( تدریجی سردرد تنشی مزمن را کاهش داد؟

فصلنامه دانشگاه علوم  .رفتاری در کاهش سردرد تنشی مزمن درمان شناختی اثربخشی. (5333) صدوقي، مجید و عکاشه گودرز .1

  91-31(. 3) 55 ،پزشکی شهرکرد

 (.31) 53فصلنامه روش شناسی علوم انسانی.  .ضوابط اخالقی در پژوهشهای علوم رفتاری" (.5390) صدوقي، مجید .3

زا از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش  سیب رابطه استفاده آ(. 6931) زهرا ،محمدصالحي ومجید  ،صدوقي .7
 692-629. ص 2شماره 61 پزشکی. سال علوم در آموزش راهبردهای پژوهشی علمی دوماهنامه .ای کیفیت خواب واسطه

 زن بیماران اضطراب و افسردگی با امید و خوش بینی رابطه (.6931) اله و محمدصالحي، زهرا ولي مجید؛ مهرزاد، ،صدوقي .8

 26-61، صص 2شماره ، 62 دوره نشریه پژوهش پرستاری ایران، پستان. سرطان به مبتال

 دقت بهبود بر »ناتک افزار نرم «از  استفاده با کلمه تمرین روش اثربخشی (.6931) محبوبه زارع مالحت؛ اماني، مجید؛ صدوقي، .3

 .61-1صص 2شماره شانزدهم، ، سالاستثنایی کودکان فصلنامهنارساخوان،  کودکان خواندن سرعت و

 به مبتال بیماران زندگی کیفیت و روانشناختی سرمایه رابطه.  (6931) زهرا محمدصالحي اله، ولي مجید؛ مهرزاد، صدوقي .61

 663-666.صص ، 611 شماره ، 21 دوره رازی پزشکی علوم مجله .پستان سرطان

له روانشناسی ان. مجرابطه هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی معلم. (6931) زرجیني رینب وصدوقي مجید  .66

 .6- 62 ص، ص19اجتماعی سال دوازدهم، شماره 

ای  از اینترنت با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطهرابطه استفاده مفرط  .(6931)زهرا.  محمدصالحيو  مجید صدوقي .62

 16-11 صص سوم شماره  هفتم سال. ، عات و ارتباطات در علوم تربیتیصلنامه فنآوری اطالاسترس ادراک شده. ف

رابطه اضطراب و افسردگی با کیفیت زندگی زنان مبتال به  .(6931) زهرا ،محمدصالحي مجید صدوقي، ولي اله مهرزاد و .69

 118-931صص  ، 1 شماره 61آوری، مجله علوم پزشکی رفسنجان، دوره  کننده تاب سرطان پستان: نقش تعدیل

 فرسودگی با هیجانی هوش و امیدواری آوری، تاب رابطه. (6931) ناصری جمیله ، تمنائي فر محمدرضا ومجید صدوقي .61

 .22-62صص اول،شماره  نهم، دوره .یادگیری و آموزش مطالعات مجله. دانشجویان در تحصیلی

رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و اضطراب و افسردگی با کیفیت زندگی بیماران  .(6931) حسامپور، فاطمه صدوقي مجید و .61

 .76-11صص  ، 9 شماره 1همودیالیزی. مجله بالینی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد . دوره 

های  بر اساس مولفه کاشان علوم پزشکیدانشگاه پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان  .صدوقي مجید و حسامپور، فاطمه .61

 . مجله پرستاری ایران. پذیرفته شدهبخشودگی

روان شناختی در رابطه معنویت، قدردانی از خدا و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی  صدوقي مجید و حسامپور، فاطمه .67

 . پذیرفته شده.سالمندان. مجله سالمند

پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان علوم پزشکی براساس قدردانی و معنا در زندگی.  صدوقي مجید و حسامپور، فاطمه .68

 . پذیرفته شده.مجله اخالق پزشکی

د تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. مجله راهبردهای آوری تحصیلی با سازگاری و عملکررابطه خودکارآمدی و تابصدوقي مجید.  .63

 . پذیرفته شده.آموزش در علوم پزشکی



 

 

نقش واسطه ای حمایت اجتماعی. مجله  خانواده کارکرد رابطه آن با شیوع اعتیاد به اینترنت وآمنه. ، مرکوبيصدوقي مجید و  .21

 پذیرفته شده. روانشناسی اجتماعی.

 

 با درجه علمي پژوهشي(مقاالت در دست داوری ) در مجالت 

سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه ای شادکامی. مجله  رابطه امید و خودکارآمدی تحصیلی با .صدوقي مجید و حسامپور، فاطمه .6

 روانشناسی تربیتی زاهدان.

رابطه نیازهای اساسی روانشناختی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. مجله گامهای آمنه. ، مرکوبيصدوقي مجید و  .2

 توسعه در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

 در زندگی کیفیت ایواسطه آموزان: نقشدانش تحصیلی فرسودگی با تحصیلی حمایت رابطه .عذرا، غفاریصدوقي مجید و  .9

 سهمدرسه. مجله مدیریت مدر

پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس بخشودگی و معنا در زندگی با توجه به  .صدوقي مجید و حسامپور، فاطمه .1

 . پژوهش های نوین روانشناسیای عواطف مثبت و منفی نقش واسطه

هویت تحصیلی و انگیزش مطلوب و نامطلوب: خودکارآمدی و . آمنه ابوالقاسم و ، یزداني ورزنه، محمدجوادصدوقي مجید .1

 سازی تحصیلی.  خودناتوان

 ای اشتیاق تحصیلی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی: نقش واسطه فرسودگیی روانشناختی با رابطه سرمایه صدوقي مجید، .1

 علوم پزشکی شناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویانتحلیل کانونی رابطه سرمایه روان صدوقي مجید، .7

 

 مقاالت علمي ترویجي

 6981پاییز و زمستان . مطالعات اسالم و روانشناسی. تبیین سازه های مذهبی در روانشناسی سالمت .مجید ،صدوقي .6

 رابطه نگرانی از تصویر بدنی و عزت نفس در دانشجویان: نقش تعدیل کننده شفقت به خودراضیه  .صفاری فرو  مجید ،صدوقي .2

 ترویجی رویش. )پذیرفته شده(مجله علمی 

مجله علمی . تبیین بهزیستی روانشناختی براساس مولفه های روانشناسی مثبت .فاطمه ،میرزایي علي آبادی و مجیدصدوقي  .3

 (فته شدهترویجی رویش )پذیر

 مقاالت همایشي

  های بین المللي )به زبان انگلیسي( مقاالت همایش

1. Sadoughi Md, Mehrzad, V, Mohammad-Salehi Z. The Relationship between Optimism, Hope, and 
Quality of Life among Women with Breast Cancer. The 12th International Breast Cancer Congress. 
22 -24 February, 2017. Tehran - Shahid Beheshti University of Medical Sciences[Poster] 

2. Sadoughi, M & Mirzaee, F. The relationship between Information Literacy and Information Literacy 
Self-Efficacy and Students’ Academic and Research Achievement. 2nd Biennial International 
Conference on Reading. 1 & 2 May, 2112. University of Kurdistan. Sanandaj, Iran[Poster] 

3. Sadoughi, M.,  & Zare M., Amani, M. Development of Word Practice Software to Treat Dyslexia. 2nd 
Biennial International Conference on Reading. 1 & 2 May, 2112.University of Kurdistan. Sanandaj, 
Iran. [Poster] 

 

  سي(فاربین المللي )به زبان  ملي و های مقاالت همایش

(. چالش ها و راهکارهای پیش روی حوزه سالمت به عنوان توسعه 6983)فروردین  ، محمدرضامجید و تمنایي فر صدوقي، .6

 پایدار. همایش ملی توسعه اجتماعی. دانشگاه کاشان.

(. اشتغال زنان در بستر توسعه اجتماعی: خواسته ها و ناخواسته ها. 6983)فروردین  مجید تمنایي فر، محمدرضا و صدوقي، .2

 همایش ملی توسعه اجتماعی. دانشگاه کاشان.

http://frooyesh.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C
http://frooyesh.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://frooyesh.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C


 

 

(. تحول در روانشناسی، ضرورت ها و بایدها. همایش ملی ارزیابی جایگاه علوم انسانی در ایران 6931دوم آذر ) مجید صدوقي، .9

 امروز. دانشگاه کاشان.

مزمن دومین همایش بین المللی درد. دانشگاه  ای اضطراب و افسردگی بیماران مبتال به سردرد تنشی بررسی مقایسه .مجید صدوقي، .4

  .علوم پزشکی گیالن
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