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 مشخصات تحصیلي

 محل تحصیلي رشته تحصیلي سال تحصیلي مقطع تحصیلي

 عمومیشناسی  نروا 1385 كارشناسی ارشد
عالمه دانشگاه 

 طباطبایی

 دكتری

)رتبه سوم در قبولی 

 دكترا(

 روان شناسی عمومی 1388

دانشگاه  آزاد 

اسالمی واحد علوم و 

 تحقیقات تهران

 

 

 ن نامه اعناوین پای

 استاد راهنما موضوع مقطع تحصیلي

 كارشناسی ارشد

های  اثربخشی آموزش مهارت

گی فرزند پروری در كاهش تنید

مادران و فرزندان و افزایش حرمت 

 خود كودكان

 دكتر احمد برجعلی

 دكتری

اثربخشی روان پویشی كوتاه مدت 

و فشرده بر كاركردهای اجرایی 

 افراد افسرده 

دكتر حسن احدی و دكتر 

 وحید نجاتی

 

 

 :پروانه تخصصي اشتغال کار

 در رشته روان شناسی شاوره كشورن نظام روان شناسی و مدارای پروانه تخصصی اشتغال از سازما

به افراد دارای اختالالت افسردگی، اضطرابی ، ترس،  درمانیه خدمات مشاوره و روان ئارا، عمومی

 مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره زناشویی. ،وسواس

 

 جواز مركز مشاوره و روان شناسی آسا از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 
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 و دوره هاي آموزش عملي کارورزي ها بین الملليداخلي و  صصي دوره هاي اموزشي تخ

محل  نام دوره
 اموزش

سال 
 اموزش

میزان 
 مدرس ساعات

دوره آموزشي روان شناسي 
ازدواج )مباني روان شناختي 
اصول و مولفه هاي کفویت 

 در زوجیت(

 
سازمان نظام 
 روان شناسي

1388 
 
 

  ساعت 12
 افروز غالمعلي آقاي دکتر

 

-شناختيه آموزشي دور
 رفتاري گروهي 

 
انجمن روان 

شناسي 
دانشگاه پیام 

 نور

ساعت  20 1388
نظري و 

100 
ساعت 
 عملي

 
 

 مسعود جان بزرگيدکتر

دوره آموزشي گروه درماني 
 و دوره تنش زدایي

 

انجمن روان 
شناسي 

دانشگاه پیام 
 نور 

ساعت  10 1387
نظري و 

ساعت  16
 عملي

 
 

 دکترمسعود جان بزرگي

دوره آموزشي نظریه هاي  
روان درماني ،فنون مصاحبه 
 و آزمون هاي روان شناختي 

انجمن روان 
شناسي 

دانشگاه پیام 
 نور

1387 
 ساعت 32

نظري و 
ساعت  96

 عملي

 
 

 دکترمسعود جان بزرگي
 
 
 

–دوره آموزشي شناختي 

 رفتاري ، کتل 

انجمن روان 
شناسي 

دانشگاه پیام 
 نور

 ساعت 20 1388
100 

ساعت 
 مليع

 
 دکترمسعود جان بزرگي

 
 

 کارگاه آموزشي تخصصي 

و سوپرویژن درمان روان 
پویشي کوتاه 

(در بیماران با ISTDPمدت)
(و Fragileشکنندگي باال )

 Highمقاومت باال)

resistance) 

 
 

 امارات/دبي

 
 
 
 
 
 
 

1394 20 
 ساعت 

 
 

 پرفسور جان فردریکسون 
 
 
 
 

دوره آموزشي اصول و مباني 
 تاري شناختي درمان رف

انجمن روان 
 دکتر الدن فتي ، دکتر فرشته موتابي ساعت 16 1389 شناسي ایران

دوره آموزشي کاربرد مثبت 
نگري در روان شناسي و 

 مشاوره
 دانشگاه تهران

 
 

 ساعت 4 1388
 

 
 

 دکتر محمد خدایاري فرد
 
 

کارگاه آموزشي تکنیک هاي 
مواجهه و باز داري از پاسخ 

 اسيدر بیماران وسو

دانشگاه شهید 
 بهشتي

 
 ساعت 4 1389

 
 دکتر فرشته موتابي
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دوره آموزشي درمان هاي 
رفتاري شناختي اختالالت 

 هیجاني 

مرکز مشاوره 
و روان 

 شناسي سگال
 

1390 112 
 ساعت 

 
 دکتر الدن فتي و دکتر فرشته موتابي

 
 

 
دوره آموزشي زوج درماني 

 رفتاري  –شناختي 
 

مرکز مشاوره 
و روان 

 شناسي سگال
 

 ساعت 40 1391

 
 دکتر الدن فتي و دکتر فرشته موتابي

 

دوره آموزشي چگونگي 
 داوري مقاالت علمي

 
 

مرکز اطالعات 
علمي جهاد 
 دانشگاهي

  یک روزه 1391
 دکتر سعید قاضي مغربي

 

موسسه  دوره آموزشي مدیریت خشم
 روانشناسي

 ایرسا

  ساعت 8 1391
 دکتر آذرخش مکري

 
 

ر حیطه اختالالت کارورزي د
اضطرابي در کودکان و 

 نوجوانان

آموزش و 
 1388 پرورش 

500 
ساعت 
 عملي

 
 دکتر جان بزرگي

 
دوره آموزشي شیوه هاي 

 فرزندپروري

دانشکده روان 
شناسي 

 دانشگاه عالمه

  ساعت 4 1392
 دکتر احمد برجعلي

 
 

 
دوره آموزشي اختالالت 

 یادگیري 
 
 
 

مرکز خدمات 
مشاوره اي 

 معاونت
دانشجویي 

لوم و عواحد 
 تحقیقات

 ساعت 24 1389

 
 

 دکتر مصطفي تبریزي
 
 
 
 

 
دوره آموزشي روان درماني 

مبادي  –پویشي کوتاه مدت 
 و فنون

 

 
سازمان نظام 
روانشناسي و 

 مشاوره
 

 ساعت 4 1390

 
 دکتر نیما قرباني

 

 
دوره آموزشي درمان 

شناختي مبتني بر حضور 
 ذهن 

 

 
انجمن روان 

 رانشناسي ای
 

 ساعت 8 1391

 
 دکتر پروانه محمد خاني

 
 
 

دوره آموزشي پرسشگري 
 بهوشیارانه در روان درماني 

 
 دانشگاه تهران

 
 

 ساعت 6 1392

 
 دکتر نیما قرباني و حسین ایماني

 

دوره آموزشي تحریک 
 tDCSمغزي

 

مرکز 
روانشناسي 

 ایرسا
 دو روز 1394

 
 دکتر حامد اختیاري
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روان کنفرانس بین المللي 
 درماني پویشي

 
 هلند
 

 سه روز 1395

 
 اساتید برجسته روانکاوي

 
 

 
 

  دوره آموزشي نوروفیدبک

 
 
 

دوره هاي سوپرویژن روان 
 پویشي کوتاه مدت و فشرده

 
 

 فارمد
 
 

 بینش نو

1395 
 
 

1393 

 سه روز
 
 

 سال  4

 
 

 محمد علي نظري دکتر 
 
 

 دکتر نیما قرباني
 
 

 

 

 سوابق پژوهشی

 پژوهشی -مقاالت علمی
(.ویژگي هاي روان سنجي مقیاس هاي عاطفه مثبت و 1388بخشي، علي، دایمي ، فاطمه ، آجیل چي ، بیتا ) -1

  350-343،  20، 5،  فصلنامه علمي و پژوهشي روان شناسان ایرانيمنفي در یک نمونه ایراني . 

 

اي شخصیتي زنان معتاد با نظم (.رابطه ویژگي ه1388آجیل چي ، بیتا ، نادري ، امیر ، قایمي ، فاطمه ) -2

 69-49(، 2) 4،  فصلنامه علمي و پژوهشي نظم و امنیت اجتماعياجتماعي. 

 

( .سوگیري توجه نسبت به چهره هاي هیجاني در 1392آجیل چي ، بیتا ، احدي ، حسن ، نجاتي ، وحید )  -3

  42-23( 14) 4، فصلنامه علمي و پژوهشي فرهنگ مشاوره و روان درماني.  افراد افسرده

 

(.کارکردهاي اجرایي در افراد افسرده 1392آجیل چي ، بیتا ، احدي ، حسن ، نجاتي ، وحید ، دالور ، علي ) -4

 77-89(، 18)2، 5،  مجله علمي و پژوهشي روان شناسي بالیني، و غیر افسرده

 

کارمندان  شغليس (. رابطه مهارت مدیریت زمان مدیران با استر1392آجیل چي ، بیتا ، کریمي ، یوسف ) -5

 45-63،  مجله علمي و پژوهشي پژوهش در نظام هاي آموزشي .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق

 

( . اثربخشي آموزش مهارت هاي فرزند 1390آجیل چي ، بیتا ، برجعلي ، احمد ، جان بزرگي ، مسعود ) -6

 1-17، (1) 4،  روان شناسي بالینيفصلنامه علمي و پژوهشي مطالعات پروري در کاهش تنیدگي مادران . 

 

(. رابطه آسیب اجتماعي با امنیت اجتماعي با تاکید بر 1389آهي ، پرویز ، ذوقي ، لیال ، آجیل چي ، بیتا ) -7

 133-152، (2) 2،  فصلنامه علمي و پژوهشي انتظام اجتماعيپدیده اعتیاد . 
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. رابطه ویژگي هاي شخصیتي زنان معتاد با نظم (1389، فاطمه ) قایميآجیل چي ، بیتا ، نادري ، امیر ،  -8

 49-69، (2)، 4،  . فصلنامه علمي و پژوهشي نظم و امنیت انتظامياجتماعي 

، منبع کنترل و کمال  حرمت خود(. مقایسه 1396صابر، مهري ، پروازي شندي ، محسن ، آجیل چي ، بیتا ) -9

فصلنامه علمي و پژوهشي پژوهش در جنسیت .  یر ورزشکار با توجه بهغگرایي در دانشجویان ورزشکار و 
 219-38،241 .نظام هاي آموزشي

 

(. مقایسه شیوه هاي فرزند پروري مادران خانه دار با مادران شاغل در 1388آجیل چي ، بیتا ، ذوقي ، لیال ) -10

  78-94(،  10و  9، ) 2، فصلنامه علمي و ترویجي پلیس زندانشکده علوم انتظامي ناجا . 

 

رابطه کمال گرایي با حرمت خود در دانشجویان دختر . (1392چي ، بیتا ، ذوقي ، لیال ، نوبهار ، زهرا ) آجیل -11

 41-52،  (18) 7،  دو فصلنامه مطالعات پلیس زن .پلیس

(. بررسي رابطه مهارت مدیریت زمان با استرس شغلي کارمندان 1392آجیل چي، بیتا، کریمي، یوسف ) -12

 47-65، 23،فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشياحد تهران شرق. دانشگاه آزاد اسالمي و

 

(. رابطه منبع کنترل و عزت نفس در 1393ذوقي ، لیال ، آجیل چي ، بیتا ، سعدي پور ، اسماعیل ) -13

 24-38 (،20)، 8، دو فصلنامه مطالعات پلیس زندانشجویان دختر ناجا . 

 

(. رابطه انگیزش شغلي و رضایت شغلي با 1393ري ، شهربانو )آجیل چي ، بیتا ، ذوقي ، لیال ، ربیعي رودس -14

 1-17(، 25) 1، 7،  فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامي .اجتعهد سازماني در کارکنان نا

 

(. ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلي در 1393ذوقي، لیال، آجیل چي ، بیتا، نوبهار، زهرا ) -15

 141-165(، 4) 15، فصلنامه علمي و پژوهشي دانش انتظاميزن ناجا ،  مدیران و کارکنان

 

(. تعیین اعتبار و روایي پرسش 1395خسروي ، زینب ، سلمان ، زهرا ، زارعیان ، احسان ، آجیل چي ، بیتا ) -16

 7دانشگاه عالمه طباطبایي،  ،. فصلنامه علمي و پژوهشي اندازه گیري تربیتينامه اضطراب آسیب ورزشي 

(25 ،)49-74 

(. رابطه ذهن آگاهي و توانایي هاي شناختي 1396رحماني، جمال، آجیل چي، بیتا، زارعیان، احسان) -17

 110-105(، 2) 9، مجله علمي و پژوهشي طب جانبازدرجانبازان نابیناي ورزشکار . 

بک هاي مقابله (. رابطه تنظیم شناختي هیجان و س1397مقصودي، فاطمه،آجیل چي، بیتا، زارعیان ، احسان ) -18

 36-23(، 1)3، مجله روان شناسي ورزش دانشگاه شهید بهشتياي با موفقیت ورزشي دانشجویان ورزشکار. 
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(. پیش بیني ذهن آگاهي بر اساس توانایي هاي شناختي و 1397)آجیل چي، بیتا، رحماني، جمال، ذوقي، لیال -19

 93-98( 2) 8، ي طب انتظاميفصلنامه علمي پژوهشزیر مولفه هاي آن در دانشجویان ناجا. 

 

(.رابطه  درک بیماري با 1399ذوقي، لیال، آجیل چي، بیتا، یوسفي راد، الهام، دهقان منظم، علي اصغر ) -20

فصلنامه . باورهاي وسواسي با میانجي گري سالمت عمومي در بیماران مراجعه کننده جهت تشخیص کرونا
 228-215(، 56) 16،روان شناسي تربیتي دانشگاه عالمه طباطبایي

 ISIخارجی  پژوهشی -مقاالت علمی

 
 

1- Ajilchi, Bita, Ahadi, Hasan, Nejati, Vahid, Delavar, Ali (2013).The effectiveness of 

Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy in decrease of depression level. European 

Journal of Experimental Biology, 3(2):342-346. 

 

Relation between Attachment style ).2013( Begi, Ali  ,Amiri, Farzad, Ajilchi, Bita -2

and life skills. European Journal of Experimental Biology, 3(5):577-580. 

 

 

3- Ajilchi, Bita, Shomali Oskoei, Arezoo, Rezaeai Kargar, Flor (2013). Marital 

Satisfaction and Mental Health in Multiple Sclerosis Patients’ and Healthy Individuals’ 

Accordance to Sex. Psychology, 4(11), 845-849. 

 

 

4-Ajilchi, Bita, Nejati, Vahid (2013). Attention bias to sad faces and images: Which is 

better for predicting depression? Open journal of depression, 2(3), 19-23. 

 

 

5- Ajilchi, Bita, Ahadi, Hasan, Nejati, Vahid, Delavar, Ali (2013).The effectiveness of 

Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy on Attention Bias in Depressed Patients. 

European Journal of Experimental Biology, 3(3):492-497. 

 

 

6- Abolmaali, Khadijeh, Ghafari, Tayebeh , Ajilchi, Bita (2014). The Prediction of High 

School Girls’Happiness Based on Their Educational Major and Their Mothers’ Gender 

Stereotypes. Advances in Applied Sociology, 4, 121-127. 

 

 

7- Shomali Oskoei, Arezoo, Nejati, Vahid, Ajilchi, Bita (2013). The Effectiveness of 

Cognitive Rehabilitation on Improving the Selective Attention in Patients with Mild 

Cognitive Impairment. Journal of Behavioral and Brain Science, 3, 474-478. 

   

 

8- Karimzadeh, Mansoureh, - Ajilchi, Bita, Shomali Oskoei, Arezoo, Tahmasebi, 

Siyamak (2014). Implementing Social-Emotional Skills Training in Primary Students. 

Advances in Environmental Biology, 8(25), 154-160. 

 

9-Abolmaali, K., Ghafari, T. and Ajilchi, B. (2014) The Prediction of High School 

Girls’ Happiness Based on Their Educational Major and Their Mothers’ Gender 

Stereotypes. Advances in Applied Sociology, 4, 121-127.  
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10- Abolmaali, Khadijeh, Rashedi, Masomeh, Ajilchi, Bita (2014). Explanation of 

Academic Achievement Based on Personality Characteristics Psycho-Social Climate of 

the Classroom and Students’ Academic Engagement in Mathematics. Open Journal of 

Applied Sciences, 4, 225-233. 

 

 

11-Abolmaali, Khadijeh, Keivan, Leila, Ajilchi, Bita (2014). Prediction of Social 

Problem-Solving Skills Based on Birth Order and Attachment Styles. Advances in 

Applied Sociology, 4, 1, 15-19. 

 

 

12- Ajilchi, Bita ,  Amini, Haidreza, Rezaeai Kargar, Flor, Jamali, Soheila (2015). The 

Effectiveness of Massage Therapy on Reducing Depression in Students. Indian Journal 

of Fundamental and Applied Life Sciences, 5 (S3): 1937-1942. 

 

 

 

13- Ajilchi, Bita, Rezaeai Kargar, Flor, (2015). Prediction of Job Stress among 

Employees through the Dimensions of Time Management Skills by Managers. Indian 

Journal of Science and Technology, 8(34):1-7. 

 

14- Ajilchi, Bita, Nejati, Vahid, Town, Joel M, Wilson, Ryan, Abbass, Allan (2016). 

Effects of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy on Depressive Symptoms and 

Executive Functioning in Major Depression. Journal of Nervous and Mental Disease, 

204, 500-505. 

 

15- Ajilchi, B., & Nejati, V. (2017). Executive Functions in Students With Depression, 

Anxiety, and Stress Symptoms. Basic and Clinical Neuroscience, 8(3), 223-232. 

https://doi.org/10.18869/nirp.bcn.8.3.223   

 

 

16-Shomali Oskoei, Ajilchi, Bita, Granmayepour, Shiva (2017). The Effectiveness of 

Cognitive Rehabilitation on Improving the shifting Attention in Patients with Mild 

Cognitive Impairment. International Journal of Psychological Studies; 9 (1), 40-46. 

 

17-Ajilchi, Bita, Kisely, Steve, Nejati, Vahid, Frederickson, Jon (2018). Effects of 

intensive short-term dynamic psychotherapy on social cognition in major depression. 

Journal of Mental Health, 1-5.  
d DOI: 10.1080/09638237.2018.1466035 

 

 

18-Ewais, Tatjana, Begun, Jake, Kenny, Maura, Rickett, Kirsty, Hay, Karen, Ajilchi, 

Bita, Kisely, Steve (2019). A systematic review and meta-analysis of mindfulness based 

interventions and yoga in inflammatory bowel disease. Journal of Psychosomatic 

Research, 116, 44-53. 
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19-Ajilchi, Bita, Amini, Hamid Reza, Pouraghaei Ardakani, Zahra, Mozafari Zadeh, 

Majid, Kisely, Steve (2019).Applying mindfulness training to enhance the mental 

toughness and emotional intelligence of amateur basketball players. Journal of 

Australasian Psychiatry, 1–6. 

 

20-Mozafari Zadeh, Majid, Ajilchi, Bita, Salman, Zahra, Kisely, Steve (2019).Effect of 

a mindfulness program training to prevent the sport injury and improve the performance 

of semi-professional soccer players. Journal of Australasian Psychiatry, 1-7. 

 

21-Zoghi, Leila, Torabian, Behnaz, Ajilchi, Bita (2019). The Relationship between 

Differentiation of Self and Social Anxiety with the Mediating Role of Mindfulness in 

Obese Women. Journal of Biquarterly Iranian Journal of Health Psychology, 2 (3), 

115-124.  

 

22- Nourialeagha, Bahador, Ajilchi, Bita, Kisely, Steve (2020). The mediating role of 

gratitude in the relationship between attachment styles and psychological well-being. 

Journal of Australasian Psychiatry, 1-5. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 و بین المللی یخلهمایش های داارائه مقاالت 
استرس  بامهارت مدیریت زمان مدیران  رابطه(. 1389)مدني پور، نادیا فلور، رضایي کارگر، بیتا، آجیل چي،  -1

دانشگاه آزاد  روانشناسي، -صنعت -نخستین همایش ملي انسان شغلي کارمندان دانشگاه آزاد اسالمي،

 سخنراني. اسالمي واحد تهران مرکزي،

 

تاثیر آموزش مهارتهاي تفکر خالق و نقادانه بر سالمت  ، فاطمهاینانلوبیتا ،  آجیل چي، فلور، رضایي کارگر، -2

 .کنگره انجمن روانشناسي ایران، دانشگاه شهید بهشتي، پوستر سومین ،عمومي نوجوانان

 

یر آموزش مهارت هاي فرزند پروري (. تاث1389آجیل چي ، بیتا ، برجعلي ، احمد ، جان بزرگي ، مسعود ) -3

کنگره انجمن روانشناسي ایران، دانشگاه شهید  سومینبه مادران فزون تنیده در کاهش اضطراب فرزندان، 

 .بهشتي، پوستر

 

 

هبي با سالمت روان در دانشجویان دختر ذرابطه باورهاي م (.1391آجیل چي ، بیتا ، رضایي کارگر ، قلور ) -4

 پوستر.  ،دانشگاه شهید بهشتي .ه انجمن روانشناسي ایرانچهارمین کنگر ،و پسر

(. مقایسه هوش هیجاني ، تاب آوري و سالمت روان در 1394پروازي شندي ، محسن ، آجیل چي ، بیتا ) -5

توجه به جنسیت . دومین کنفرانس بین المللي پژوهش هاي نوین  ادانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ب

 سخنراني. ،در دبي لوم انسانيدر مدیریت ، اقتصاد و ع
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(. رابطه سبک هاي دلبستگي و مولفه هاي 1394رضایي کارگر ، فلور ، عالقبند ، مریم ، آجیل چي ، بیتا ) -6

، روانشناسي و علوم در مالزيکنفرانس بین المللي علوم انساني  ،با رضایتمندي زناشویيعشق ورزي 

 .سخنراني اجتماعي ، به صورت

 

تفاوت سوگیري توجه به تصاویر و چهره هاي هیجاني در افراد (. 1394ا ، نجاتي ، وحید )آجیل چي ، بیت -7

 . کنفرانس بین المللي علوم انساني در مالزي ، سخنراني. افسرده با افراد غیر افسرده

 

 (. تاثیر آموزش تن آرامي بر کاهش اضطراب دانشجویان ،1394رضایي کارگر ، فلور ، آجیل چي ، بیتا ،  ) -8

 سخنراني. .شیراز ،اولین کنفرانس بین المللي روان شناسي و علوم تربیتي

 

و توانایي شناختي در (. رابطه ذهن آگاهي 1395زارعیان ، احسان )رحمني ، جمال ، آجیل چي ، بیتا ،  -9

 کنفرانس ملي مطالعات علوم ورزش و تربیت بدني در دانشگاه تهران ، سخنراني. گلبالیست ها،

(. مقایسه عزت نفس و منبع کنترل در 1394بر، پروازي شندي، محسن، آجیل چي، بیتا )مهري، صا -10

دانشجویان ورزشکار با دانشجویان غیر ورزشکار، سومین همایش ملي ورزش و سالمت رواني، دانشگاه 

 تهران، پوستر.

 

ي شناختي بر توانایي (. اثر بخشي توانبخش1394شمالي اسکویي ، آرزو ، نجاتي ، وحید ، آجیل چي ، بیتا ) -11

توجه انتقالي در بزرگساالن مبتال به اختالل خفیف شناختي . چهارمین کنفرانس علوم اعصاب در مرکز 

 همایش هاي رازي ، سخنراني.

 

(. مقایسه ذهن آگاهي در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان ناجا  1394آجیل چي ، بیتا ، رحمني ، جمال ) -12

 شناسي و مشاوره ، همایش هاي برج میالد ، پوستر. اولین همایش پلیس ، روان

(. پیش بیني اضطراب تحصیلي و سازگاري 1392ابوالمعالي، خدیجه، اثني عشري ، اکرم، آجیل چي ، بیتا ) -13

 دومین کنگره روان شناسي اجتماعي ایران ، سخنراني. ،اجتماعي بر اساس جو عاطقي خانواده

(. تاثیر ورزش بر 1392م ، آجیل چي ، بیتا، شمالي اسکویي، آرزو )رضایي کارگر ، قلور ، حیدري ، مری -14

سازگاري اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستاني . دومین کنگره روان شناسي اجتماعي ایران ، 

 پوستر.

بر اساس  (. پیش بیني شادکامي دختران دبیرستاني1393ابوالمعالي، خدیجه، غفاري ، طیبه، آجیل چي ، بیتا ) -15

 رشته تحصیلي آنان و کلیشه هاي جنسیتي مادران آنان . ششمین کنگره ملي آسیب شناسي خانواده ، پوستر.

(.رابطه مهارت حل مساله اجتماعي بر اساس ترتیب 1393ابوالمعالي، خدیجه، کیوان، لیال، آجیل چي، بیتا ) -16

 نراني.تولد و سبک هاي دلبستگي. کنگره ملي آسیب شناسي خانواده. سخ
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(. رابطه خود اثربخشي اجتماعي ادراک 1392رضایي کارگر ، فلور، شمشیري ، سعیده ، آجیل چي ، بیتا ) -17

 . دومین کنگره روان شناسي اجتماعي ایران ، پوستر.شده با مکانیسم هاي دفاعي 

 

 

زش بر سازگاري (. تاثیر ور1392رضایي کارگر، فلور،حیدري، مریم، آجیل چي، بیتا، شمالي اسکویي، آرزو) -18

 اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستاني. کنگره ملي روان شناسي اجتماعي ایران.

(. مقایسه تنظیم شناختي هیجان و سبک هاي 1395مقصودي ، فاطمه ، آجیل چي ، بیتا ، زارعیان ، احسان ) -19

 م انساني ، برلین ، پوستر.مقابله اي در ورزشکاران نخبه و عادي ، سومین کنفرانس بین اللملي علو

 

(.رابطه سبک هاي دلبستگي و مولفه هاي عشق 1394رضایي کارگر، فلور، عالقبند، مریم، آجیل چي، بیتا )  -20

 ورزي با رضایتمندي زناشویي ، کنفرانس بین المللي علوم انساني ، روانشناسي و علوم اجتماعي، سخنراني.

 

تفاوت سوگیري توجه به تصاویر و چهره هاي هیجاني در افراد  (.1394آجیل چي ، بیتا ، نجاتي ، وحید )  -21

 افسرده با افراد غیر افسرده،  کنفرانس بین المللي علوم انساني. مالزي ، کواالالمپور، پوستر.

 

زناشویي در  ندي(. مولفه هاي عشق و رضایتم1394رضایي کارگر، فلور، عالقبند، مریم، آجیل چي، بیتا ) -22

دلبستگي با توجه به جنسیت، کنفرانس بین المللي علوم انساني ، روانشناسي و علوم  انواع سبک هاي

 اجتماعي، سخنراني.

 

(. درمان مبتني بر ذهني سازي اعتیاد، هفتمین کنگره دانش 1392رضایي کارگر، فلور، آجیل چي ، بیتا ) -23

 اعتیاد،تهران، مرکز همایش هاي رازي، پوستر

 

 (.اعتیاد در نوجواني یکپارچگي انگیزشي، هیجاني و کنترلي، 1392کارگر ، فلور) آجیل چي ، بیتا ، رضایي  -24

 هفتمین کنگره دانش اعتیاد، تهران، مرکز همایش هاي رازي، پوستر.

(.مقایسه سبکهاي دلبستگي و سبک هاي دفاعي 1394آجیل چي ، بیتا، رضایي کارگر، فلور، مقدم، سودابه ) -25

کار با توجه به جنسیت، سومین همایش ورزش و سالمت رواني، دانشگاه در افراد ورزشکار و غیر ورزش

 تهران، پوستر.

یک دوره برنامه آموزش ذهن آگاهي بر تأثیر (.1397مظفري زاده ، مجید، آجیل چي، بیتا، سلمان، زهرا) -26

م پیشگیري از آسیب و عملکرد ورزشي فوتبالیست ها، پنجمین کنفرانس بین المللي تربیت بدني و علو

 . سخنرانيورزشي

(.پیش بیني هوش هیجاني و 1397مظفري زاده، مجید، آجیل چي، بیتا، امیني، حمید رضا، ملکي، مطهره ) -27

مولفه هاي آن از طریق ذهن آگاهي در پسران بسکتبالیست، پنجمین کنفرانس بین امللي تربیت بدني و علوم 

 ورزشي، سخنراني.
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(.مقایسه راهبردهاي تنظیم شناختي هیجان و سبک 1394ن، احسان )مقصودي، فاطمه،آجیل چي، بیتا، زارعیا -28

هاي مقابله اي در دانشجویان نخبه و عادي. دومین کنفرانس بین المللي رویکردهاي نوین در علوم 

 اسالمي.سخنراني.

(. هوش هیجاني و تاب آوري در دانشجویان ورزشکار، 1394آجیل چي، بیتا، پروازي شندي ، محسن ) -29

 نجمن روان شناسي ایران، سخنراني.کنگره ا

(.اثر بخشي اموزش تمرینات تن آرامي بر کاهش اضطراب 1394رضایي کارگر، فلور، آجیل چي، بیتا ) -30

 امتحان دانشجویان.اولین کنفرانس بین المللي روان شناسي و علوم تربیتي. سخنراني.

 

 ارایه مقاالت همایش هاي خارجي
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Kalantar Ghoreishi, Monir, Rezaei Kargar, Flor, Noohi, Shahnaz, Ajilchi, Bita(2013). 

The effect of combined mastery- cooperative learning on emotional intelligence, self-

esteem and academic achievement in grade Skipping. Procedia- Social and 

behavioral sciences, 84, 470-474. 

 
Ajilchi, Bita, Rezaei Kargar, Flor. Kalantar Ghoreyshi, Monir, (2013).The Impact of a 

Parenting Skills Training Program on Stressed Mothers and Their Children’s 

Depression Level. Procedia- Social and behavioral sciences, 84,450-456. 

  

 Kalantar Ghoreishi, Monir, Rezaei Kargar, Flor, Noohi, Shahnaz, Ajilchi, Bita 

(2013). The effect of creative and critical thinking skills teaching on identity styles 

and general health in adolescents. Procedia- Social and behavioral sciences, 84, 64-

469. 

Ajilchi, Bita, Rezaei Karegar, Flor, Kalantar Ghoreishi, Monir (2013). Relationship 

between the Parenting Styles of Overstressed Mothers with their Children's Self-

esteem. Procedia- Social and Behavioral Science, 82,496-501. 

Rezaei Kargar, Flor, Ajilchi, Bita, Kalantar Ghoreishi, Monir (2013). Effect of 

teaching critical and creative thinking skills on the locus of control and 

psychological well being in adolescents. Social and Behavioral Science, 82, 

51-56. 

  

 

Rezaei Kargar, Flor, Kalantar Ghoreishi, Monir ,Ajilchi, Bita Noohi, Shahnaz, 

(2013).Effect of Relaxation Training on Working Memory Capacity and 

Academic Achievement in Adolescents . Social and Behavioral Science, 82, 

608-613. 
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Ajilchi, Bita, Rezaei Karegar, Flor, Kalantar Ghoreishi, Monir (2013). Relationship 

between the Parenting Styles of Overstressed Mothers with the Anxiety of their 

Children's. Procedia- Social and Behavioral Science, 82, 520-524. 

 

 Rezaei Kargar, Flor, Ajilchi, Bita, Kalantar Ghoreishi, Monir (2013). Effect of 

teaching creative and critical thinking skills on defense styles and mental health in 

adolescents. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 

  

Kalantar Ghoreishi, Monir, Rezaei Kargar, Ajilchi, Bita (2013).The effect of 

combined mastery- cooperative learning on working memory capacity, self-efficacy 

and academic achievement, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia 

Psychologica. 

 

Ajilchi, Bita , Nejati, Vahid (2013). Executive Function in students with depression, 

anxiety and stress symptoms. 2thNeuroscience congress, Tehran. 

 
 

  سوابق آموزشی و تدریس
، گروه 1388، نیمسال اول واحد تهران دانشگاه پیام نور   " مقدمات روش تحقیق "تدریس واحد درسي  -1

 .، دوره کارشناسيروان شناسي

 

، گروه 1388واحد تهران ، نیمسال اول دانشگاه پیام نور  "روان شناسي عمومي  "تدریس واحد درسي  -2

 ي.روان شناسي، دوره کارشناس

تدریس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز در نیمسال  "روان شناسي عمومي  "تدریس واحد درسي  -3

 .، دوره کارشناسيتربیتي گروه روان شناسي .1390

 

روان ، گروه 1391اول ، نیمسال عالمه طباطبایيدانشگاه  "روان شناسي اجتماعي "تدریس واحد درسي  -4

 .اسي، دوره کارشنشناسي بالیني

 

اول ، نیمسال عالمه طباطبایي دانشکده علوم اجتماعيدانشگاه  "روان شناسي عمومي "تدریس واحد درسي  -5

 .دوره کارشناسي ، 1391

 

، 1392دانشگاه عالمه طباطبایي ، دانشکده تربیت بدني ، نیمسال دوم  "آسیب شناسي"تدریس واحد درسي  -6

 دوره کارشناسي ارشد.

 

 

دانشگاه عالمه طباطبایي ، دانشکده تربیت بدني ،  "ارورزي عملي فنون مشاورهک"دریس واحد درسي ت -7

 ، دوره کارشناسي ارشد.1393نیمسال دوم 
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، دوره 1393دانشگاه عالمه طباطبایي ، نیمسال دوم دانشکده فراگیر "روان شناسي رشد"تدریس واحد درسي -8

 کارشناسي.

 

د با موضوعات مورد نیاز براي زوجین جوان به صورت سخنراني هاي سابقه برگزاري کالس هاي آموزشي متعد -9

 1393تا  1391وسیع از طرف شهرداري تهران با همکاري اداره کل بانوان در مناطق مختلف شهر تهران از سال 

 

ال تدریس واحد درسي کارورزي عملي فنون مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایي، دانشکده تربیت بدني، نیمس -10

 .، دوره کارشناسي ارشد1395ل،او

 

 

 

 

 ها ترجمه کتاب
خانواده ها و اختالالت   .(2005سارتویوس ، ن، جولیان ، ال، لوپز، جي ، جي ، ماج ، ام، اوکاشا ، اي )  -1

 (، انتشارات ارجمند ، چاپ دوم .1390ترجمه برجعلي ، احمد، آجیل چي ، بیتا ، سلیمي ، محمد )،  رواني

 

برجعلي ، احمد، آجیل چي ، بیتا ، رجمه ته، تصویر سازي ذهني و خود تهدید شد .(2009وسیا )استوپا ، ل  -2

  .انتشارات ارجمند ، چاپ اول  .(1392سلیمي ، محمد )

 

(. 1395(. آموزش ایمني عابر پیاده به کودکان ، ترجمه ذوقي ، لیال، آجیل چي، بیتا )2009جني پرسر ) -3

 انتشارات مگستان، چاپ اول.

 

(. آموزش ایمني دوچرخه سواري براي کودکان از منظر رشد و یادگیري ، ترجمه ذوقي ، 2014ني آلیس )ج -4

 (. انتشارات مگستان، چاپ اول.1395لیال، آجیل چي، بیتا )

(. ارتقاي اثربخشي در روان درماني پویشي کوتاه مدت و فشرده ، ترجمه آجیل چي، 2017پاترشیا کاگلین) -5

 ، چاپ اول.رات ارجمند(. انتشا1398بیتا )

 

هاي مالني کالین در باب فن درمان، ترجمه آجیل چي، بیتا، اولیایي، مینا، (. سخنراني2017مالني کالین ) -6

 انتشارات ارجمند، زیر چاپ.

 تقدیر نامه ها 

مایش (، ه1387)  "خالقیت و نوآوري،راهکارها و چالش ها در دانشگاه علوم انتظامي"ارایه مقاله تحت عنوان  

 .تقدیر نامه داخلي دانشگاه علوم انتظامي.

( همایش علمي و 1388)"1404خانواده در چشم انداز امنیت اجتماعي،کارکرد نهاد  پلیس،"ارایه مقاله تحت عنوان  

 .تقدیر نامه .چکیده مقاالت دانشگاه علوم انتظامي

(. همایش علمي چکیده 1389)"نظم اجتماعي  رابطه ویژگي هاي شخصیتي زنان معتاد با"ارایه مقاله تحت عنوان  

 .تقدیر نامه مقاالت دانشگاه علوم انتظامي.
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رابطه انواع رسانه هاي جمعي خشونت آمیز با پرخاشگري در نوجوانان و امنیت "ارایه مقاله تحت عنوان 

 علوم انتظامي. دانشکده(. همایش 1391)"اجتماعي

وزشي طرح شکوفایي عشق که با همکاري اداره کل بانوان شهرداري تهران تقدیر نامه جهت برگزاري کارگاه هاي آم

 .1393تا سال  1391از سال 

 داوری مجالت 

  1393تاریخ  در Health Scope مجله پزشکي (1

 1395کنگره بین المللي جامع روان شناسي ایران در تاریخ ( 2

 عضویت ها

 سازمان نظام روان شناسي و مشاوره  -1

 شناسي ایرانانجمن روان  -2

 انجمن ایراني روان شناسي -3

 1394 رانیا يجامع روان شناس يالملل نیو داور کنگره ب تهیعضو کم -4

 

 با داشتن مدرک بین المللي در روان پویشي کوتاه مدت و فشرده  IEDTAعضو انجمن  -5

 

 :و داوری مشاور ،استاد راهنما

گاهي و توانایي هاي شناختي در گلبالیست ها و رابطه ذهن آ"استاد راهنما: جهت پایان نامه با عنوان 

(. دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي گرایش روان شناسي ورزشي ، 1395نابینایان غیر ورزشکار)

 کارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایي.

 

جاني استاد راهنما: جهت پایان نامه با عنوان تاثیر یک برنامه ذهن آگاهي بر سرسختي ذهني وهوش هی

(. دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي گرایش روان شناسي ورزشي ،کارشناسي 1395پسران بسکتبالیست )

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایي.

 

استاد راهنما : جهت پایان نامه با عنوان تاثیر یک دوره آموزش مهارت هاي سرسختي ذهني بر اضطراب 

(، کارشناسي ارشد، دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي 1396رقابتي و عملکرد دختران بسکتبالیست )

 گرایش روان شناسي ورزشي ، دانشگاه عالمه طباطبایي.

 

مقایسه اضطراب آسیب شناسي ورزشي و خود توصیفي ورزشکاران "استاد مشاور: جهت پایان نامه با عنوان 

رشناسي ارشد، دانشکده تربیت (. کا1395) "رشته هاي انفرادي و گروهي بر اساس سبک هاي مقابله اي

 بدني و علوم ورزشي گرایش روان شناسي ورزشي ، دانشگاه عالمه طباطبایي.

 

تاثیر آموزش شادکامي به شیوه فورواردیس بر اعتماد به نفس و خود "جهت پایان نامه باعنوان  استاد مشاور:

بدني و علوم ورزشي گرایش (. کارشناسي ارشد، دانشکده تربیت 1395)"کار آمدي ورزشکاران مصدوم

 روان شناسي ورزشي، دانشگاه عالمه طباطبایي.
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 20هفته تمرین بدني بر پرخاشگري و خود آشکار سازي مردان معتاد  6تاثیر"داوري پایان نامه تحت عنوان 

(. کارشناسي ارشد، دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي گرایش روان شناسي ورزشي، 1394) "ساله 30تا 

 نشگاه عالمه طباطبایي.دا

یک دوره برنامه آموزش ذهن آگاهي بر پیشگیري از آسیب و تأثیر "استاد راهنما: جهت پایان نامه با عنوان 

(. کارشناسي ارشد، دانشکده تربیت بدني وعلوم ورزشي گرایش 1397)"عملکرد ورزشي فوتبالیست ها

 روان شناسي ورزشي، دانشگاه عالمه طباطبایي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


