بسمه تعالي
رزومه ()CV

الف -مشخصات فردی
 نام و نام خانوادگی  :فرامرز کشکوليب  -مشخصات تحصیلی
 کارشناسی :روانشناسي بالیني از دانشگاه دولتی شهید جمران اهواز کارشناسی ارشد :روانشناسي بالیني از دانشگاه دولتی علوم پزشکی (ایران) تهران دکتری تخصصی ( :)Ph.D.روانشناسي (در حیطه شناخت و رفتار) از دانشگاه دولتی شیرازج  -سوابق تدريس
 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر :در دانشکده هاي پزشکی ،دندانپزشککی ،پیراپزشککی  ،بهداشک ،،پرتکتاري ومامایی در دروس روانشناتی عمومی ،روانشناتی تالم ،،روانشناتی و مهارتهکاي ارتاکا،ی ،ماکانی روانشناتکی،
کککابرد روانشناتککی در دندانپزشکککی ،روانشناتککی اجتمککاعی ،بیماريهککاي روانککی ،بهداشکک ،روان و فوری،هککاي
روانپزشکی (ازتال 1383تاکنون ).

 -دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر :در مقا،ع کارشناتی و کارشناتی ارشد :آتکی

شناتکیروانی پیشکرفت،،

روانشناتی رشد پیشرفت ،،اصول و فنون مصاحا ،تشخیصی ،نوروتایکولوژي ،کاربرد مقدمات تشخیص ،فیزیولوژي
اعصاب و غدد ،اصول روانشناتی بالینی ،نظری،هاي رواندرمانی ،نظری،هاي شخصی ،،روانشناتی عمومی ،بهداش،
روان ،آمار پیشرفت ،،روش تحقیق ،روانشناتی فیزیولوژیك  ،مقدمات روانپزشکی ،روانشناتی شخصی ،،روانشناتی
رشد ،روانشناتی کودکان اتکتننايی ،روانشناتکی تربیتکی ،تکنش

و انکدازه گیکري ،روش هاا و فناو تایر

،

روانشناسي ادگیری و روانشناسي تربیتي (از سال  1379تا کنو ).
 دانشگاه خلیج فارس :بمدت دو ترم تحصیلی ( 4واحد درتی)درزمین ،اصول و فنون مشاوره و ماانی مدیری.، مرکز آموزش مديريت دولتی.:در دروس روانشناتکی شخصکی ،،کودککان اتکتننايی و روانشناتکیتربیتی(ازتال  1378تا )1381
 کارگاه های متعدد استانی :ب ،عنوان مدرس در زمین ،روش تحقیق ،بهداش ،روان ،اعتیاد ،ایکدز و اخکتالتتروانی
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د  -سوابق پژوهشی ( عناوين طرح های اجرا شده و مقاالت نوشته شده)
 -1ارتااط بین الگوي رفتاري تیپ الف و بیماریهاي کرونر قل

(چاپ در تال.) 1371 ،

 -2تأثیر داروي دیازپام بر کارکرد حافظ ،در داو،لاین بیهوشی عمومی (در مشل ،علمی پژوهشی مقال ،شده ات.)،
 -3بررتی هم ،گیرشناتی اختالتت رفتاري کودکان ( مقال ،شده ات. )،
 -4بررتی هم ،گیرشناتی اقدام ب ،خودکشی ( مقال ،شده ات. )،
 -5بررتی مقایس ،اي ویژگیهاي شخصیتی زنان ورزشکار و غیر ورزشکار ( مقال ،شده ات.)،
 -6برتی هم ،گیر شناتی اختاتت روانی – رفتاري کودك( مقال ،شده ات.)،
 -7بررتی شیوع افسردگی در زنان کارمند دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(مقال ،شده ات.)،
 -8بررتی تطح آگاهی،نگرش و اظهارعملکرد نوجوانان نسکا ،بک HIV/AIDS ،در اتکتان بوشکهر(مقال ،شکده
ات.)،
 -9بررتی اثربخشی آموزش گروهی خودشناتی برار تقاء تالم ،روان (ارتال براي مشل ،علمی رفکاه اجتمکاعی و
پذیرش ضمنی).
 -10بررتی تطح آگاهی ونگرش نوجوانان از توء مصرف مواد درشهرتتان تنگستان(چاپ نشده).
 -11ارتااط بین اختاتت رفتاري و اف ،تحصیلی در دان

آموزان ابتدايی بوشهر(مقال ،شده).

 -12بررتی وضعی ،تالم ،روان دختران مقطع دبیرتتان شهر بوشهر(چاپ نشده)
 -13بررتی مقایس ،اي اختاتت روانی در زنان شاهد ازداج کرده با زنان شاهدازدواج نکرده در اتتان بوشکهر(مقال،
شده).
 -14بررتی مقایس،اي وضعی ،تالم ،روان و پیشرف ،تحصیلی بین دان

آموزان دبیرتکتانهاي غیکر انتفکاعی بکا

دان آموزان دبیرتتانهاي دولتی در شهر بوشهر(چاپ نشده).
 -15بررتی فرتودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر( چاپ نشده).
 -16ارتااط بین تعهد تازمانی و میل ب ،ماندن در تازمان  ،در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(چاپ نشده).
 -17ارتااط بین افکار خودکشی و نا امیدي در دانششویان دانشگاه هاي اتتان بوشهر (مقال ،شده).
 -18ارتااط بین اضطراب – افسردگی و اتترس شغلی در کارکنان مرکز بهداش ،شهرتتان بوشهر( چاپ نشده).
 -19بررتی نیاز تنشی و رضایتمندي مردم از نحوه ارای ،خدمات بهداشتی درمانی در اتتان بوشهر( چاپ نشده).
 -20ارتااط بین اختالفات زناشويی و اختالتت عملکرد جنسی در زنان کارمند(مقال ،شده).
 -21بررتی آگاهی و نگرش دانششویان نسا ،ب ،عشق و ازدواج در دانشگاه هاي شهر بوشهر(چاپ نشده).
-22بررتی مقایس،اي تالم ،روان در نوجوانان بزهکار و عادي شهرتتان بوشهر(چاپ نشده)
-23بررتی وضعی ،آگاهی ،نگرش و اظهار عملکرد دانششویان نسا ،بک ،ا..آي.وياایکدز در اتکتان بوشکهر(مقال،
شده ات.)،
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 -24بررتی وضعی ،آگاهی ،نگرش و اظهار عملکرد افکراد بکاتي  19تکال نسکا ،بک ،ا..آي.وياایکدز در اتکتان
بوشهر(مقال ،شده).
 -25ارتااط بین تالم ،روان و پاتخهاي مقابل،اي تصوري در دانششویان دانشگاه هاي شهر بوشهر(مقال ،شده).
-26ارتااط بین حمای ،اجتماعی و پاتخ هاي مقابل،اي تصکوري در دانشکشویان دانشکگاه هکاي شکهر بوشکهر(مقال،
شده) .
-27بررتی اپیدمیولوژیك تر،ان در زنان اتتان بوشهر(مقال ،نشده ات)،
 -28تاثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر ارتقاء تالم ،روان زنان کارمند دانشگاه علوم پزشکی (مقال ،شده ات)،
 -29بررتی اثربخشی آموزش تامین آهن بر آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان نوتواد دربکاره اتکتفاده و جکذب آهکن
و(...مقال ،شده)
 -30بررتی مقایس،اي تاثیر آموزش فردي با آموزش گروهی در مراجعین بک ،مراککر بهداشکتی درمکانی وابسکت ،بک،
دنشگاه علوم پرشکی بوشهر ( 86مقال ،شده)
 -31بررتی نق
متوتط ،و پی
 -32بررتی نق
متوتط ،و پی
 -33بررتی نق

پی

بین مؤلف،هاي خود تنظیمی و کیفی ،یادگیري در فرتودگی تحصیلی دان

آموزان مقطع

دانشگاهی شهر بوشهر (ارتال براي مشل ،دانشگاه شیراز)
پی

بین مؤلف،هاي تاكهاي هوی ،و دلاستگی در تازگاري اجتماعی دان

آموزان مقطع

دانشگاهی شهر بوشهر (ارتال براي مشل ،دانشگاه شیراز)
پی بین مؤلف،هاي کارکرد خانواده در عوا،کف مناک ،و منفکی ،تکازگاري عکا،فی و تکازگاري

اجتماعی نوجوانان شهر بوشهر (ارتال براي مشل ،دانشگاه تنندج).
 -34بررتی آگاهی ،نگرش و عملکرد مردان متاهل نسا ،ب ،عمل وازکتومی(چاپ نشده)
 -35تاثیر داروي تومیپرامی ،در درمان ماتالیان ب ،وتواس(چاپ) ISI ،
 -36بررتی نق

هوش فرهنگی و خودنظم بخشی در فرتودگی تحصیلی(پذیرش چاپ).

 -37مهارتهاي زندگی در زنان شاغلISI , 2015 ،
-38اثربخشی آموزش مهارتهاي شناختی و رفتاري در اختالل اضطراب امتحان (ارتال براي مشل)،
-39بررتی آگاهی ،نگرش و عملکرد ورزشکاران حرف ،اي اتتان در زمین ،دوپینگ (چاپ شده)
 -40بررتی جنا ،هاي اپیدمیولوژیك ت

مال ،در اتتان بوشهر(مقال ،شده ات)،

 -41بررتی رابط ،بین حمای،هاي اجتماعی در ،ول دوره بارداري با تالم ،روان و تسهیل زایمانی در زنان باردار
(مقال ،شده).
 -42بررسي نقش مهارتهای شناختي ،فراشناختي و تحمل پر شاني درمؤلفاههای ساازگاری داناش وماوزا
(ارتال براي مشل ،دانشگاه شیراز).
-43بررتی نقش مؤلفه هاي دلبستگي وتنظيم هيجان شناختي درشخصيت مرزي دانش آموزان (ارتال براي مشلک،
دانشگاه شیراز).
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 -44بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي و آموزش تن آرامیي ضالیيني در هیاهش اای راب
آزمون در بين دانش آموزان (پذیرش چاپ).
واتط ،گري ویژگیهاي شخصیتی و کنترل عوا،ف در تندرم روده تحریك پذیر (چاپ شده ات)،

 -45نق

 -46بررتی نق

ترش ،با واتط ،گري ایمنی هیشانی و خودتنظیمی در رفتارهکاي آتکی

زاي تحصکیلی (چکاپ

شده ات.)،
 -47مهارتهاي زندگی در زنان شاغل(چاپ شده)ISI , 2015 ،
 – 48و....
ه -تألیفات و امتیازات علمی
 تالیف کتاب :تالم ،روان در دوران بارداري (داراي شماره شابك و شماره کتابشناتی ملی) تالیف کتاب :آشنايی با مواد اعتیادآور(داراي شماره شابك و شماره کتابشناتی ملی) تالیف کتاب :ازدواج تالم(داراي شماره شابك و شماره کتابشناتی ملی) -کس

عنوان پژوهشگر برتر از دانشگاه علوم پزشکی در تال 1386

 -کس

عنوان پژوهشگر برتر از دانشگاه علوم پزشکی در تال 1387

 -کس

جنوب در تال 86

عنوان داور برترمشل ،علمی پژوهشی ،

 عضو تتاد ماارزه با مواد مخدر اتتان و تایر کمیت ،هاي اتتانی مربوطعضو انشمن مشاوران جمهوري اتالمی ایرانعضو تازمان نظام روانشناتی و مشاوره کارشناس علمی برنام ،هاي مختلف صدا و تیماي مرکز بوشهر ب ،دفعات زیاد اتتاد مشاور پایان نام،هاي دانششويی دوره دکتري پزشکی عمومی و دنادانپزشکی و ده ها مورد اتکتاد راهنمکا درپایان نام ،هاي دانششویی دوره کارشناتی و کارشناتی ارشد دانشگاه هاي آزاد.
ز -دوره های آموزشی با ذکر نام دوره
 مهارتهاي کامپیوتر (  SPSS – word – Internet – Photoshopو.)...... آموزش و یادگیري  25تاع. ، بهداش ،روان  180تاع.، خودکشی  18تاع. ، مهارت آموزي مربیان 160تاع.، روش تحقیق در علوم رفتاري  40تاع. ، اختالتت روانپزشکی ( تشخیص و درمان  120تاع.)، -بهداش ،روان  60تاع.،
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 کارگاه آموزشی نوجوان رویکرد مطلوب  30تاع ،برگزار شده توتط یونیسفدر تال . 1384
 کارگاه آموزشی برقراري رابط ،موثر و ایدز و هپاتی 30 .،تاع.، کارگاه تکنولوژي آموزشی  20تاع.، کارگاه روش تدریس 20تاع.، کارگاه اصول آموزش و یادگیري  20تاع.، کارگاه روش تحقیق کیفی  24تاع.، بهداش ،روان  24تاع.، کارگاه روش تحقیق در اعتیاد 24تاع، کارگاه مداخل ،در بحران(بالیاي ،ایعی) -و دهها کارگاه آموزشی دیگر(جمعا قری

ب2000 ،تاع ،تا کنون گواهی آموزشکی معتاکر بکراي اینشانک

صکادر

شده ات)،
و  -سوابق اجرايی
 مدیرداخلی قرارگاه مهندتی خاتم اتانایا از تال  1369تا 1371-ریئس مرکز پژوه

و خدمات روانشناختی شاهد اتتان بوشهر ،ی تال هاي 1369الی (1372وابست ،بنیکاد شکهید

اتتان).
مشاور ویژه بنیاد شهید در امور خاص مسئول بیماريهاي غیر واگیر مرکز بهداش ،شهرتتان بوشهراز  72تا .77 مسئول اجراي ،رح ریش ،کنی فلج ا،فال در شهرتتان بوشهر،ی تالهاي .74-75 مسئول واحد آموزش بهداش ،شهرتتان بوشهر،ی تالهاي .74-75 می ر گروه تالم ،روانی اجتماعی و اعتیاد در حوزه معاونت بهیاشتي دانشگاه علکوم پزشککی بوشکهر( از تکال 1380تا نیم ،اول.)1387
 می ر عامل مرکز بهداش ،باروري وابست ،فدراتیون بین المللی تنظیم خانواده معروف ب( IPPF ،با حفظ تکم،قالی از  1383تا .) 1386
 مشاور پژوهشی رییس مر کز بهداش ،اتتان. معاون امور اجتماعی تازمان بهزیستی اتتان بوشهر از تال  1387تا. 1390 -رییس شوراي آموزش و پژوه

تازمان بهزیستی اتتان بوشهراز نیم ،دوم تال  87تا 1390

 مشاور ريیس دانشگاه و ريیس دبیرخان ،هیات امناء(دانشگاه علوپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اتتان (درحالحاضر).
 مدیر حوزه ریات ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(قايم مقام) ،ی تالهاي  91تا 935

 دبیرشوراي تیاتتگذاري دانشگاه علوپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اتتان (درحال حاضر)نماینده ريیس دانشگاه علوپزشکی بوشهر در کمسیون هاي مالی و اداري(درحال حاضر) -مدیر پای

برنام ،عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اتتان بوشهر

ز  -سوابق کلینیکی:
-

روانشناس بالینی مشتمع پزشکی فدك از تال 1379تا ( 1381رواندرمانی و مشکاوره درزمینک ،اخکتالتت
روانی)

-

روانشناس بالینی مشتمع پزشکی جرجانی از 1381تکا (1383رواندرمکانی و مشکاوره درزمینک ،اخکتالتت
روانی)

-

داراي مشوز مرکز خدمات روانشناختی پنیار نیك از تازمان بهزیستی

-

تشرب 2 ،تال کار درمانی با مرکز معتادین خود معرف بهزیستی ازتال  78تا 79

-

همکاري در زمین ،صداي مشاور و مشاوره حضوري با تازمان بهزیستی از  1379تا 1387

-

روانشناس بالینی کلینیك بیماریهاي رفتاري دانشگاه علوم پزشکی از  1383تا 1386

-

انشام فعالی،هاي رواندرمانی درکلینیك فدك مشددا از 1386تا 1392

-

مشري و روانشناس ،رح کاه
داراي پروان ،مط

،الق دادگستري اتتان بوشهردر ،ول تال 1388

از تازمان نظام روانشناتی جمهوري اتالمی ایران
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