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بسمه تعالي   

 

 مشخصات فردي

 : حسین شارهنام و نام خانوادگي

 روانشناسی بالینی  (Ph.D)تخصصی دكتراي  :تتحصيالميزان 

 )انستیتو روانپزشکی تهران( ایراندانشگاه علوم پزشکی  :اخذ مدرکمحل  

 (دانشیار -رسمی قطعی )هیأت علمی يسبزوار حکیممحل كار: دانشگاه 

 

 کار بالينيسابقه ي 
 روان درمانگر درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهرانوانشناس بالینی و ر 

  روان درمانگر بخش روانپزشکی و بخش نورولوژي بیمارستان حضرت رسول تهرانروانشناس بالینی و 

  روان درمانگر بیمارستان ایران )بیمارستان روانی نواب سابق(روانشناس بالینی و 

  لینیک تخصصی دیابت تابان تهرانروان درمانگر كروانشناس بالینی و 

  روان درمانگر كلینیک ها و مطب هاي شخصی در تهران و مشهدروانشناس بالینی و 

  روان درمانگر مركز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواريروانشناس بالینی و   
 

 تحصيليي سابقه 

          بیا رتبیم ممتیاا   مشیهد   فارغ التحصییل در مططیک كارشناسیی بیا شیرایش روانشناسیی بیالینی اا دانشیگاه فردوسیی         

 7811در سال  (71/71)معدل كل:

  (7811)سال رتبم اول در كنکور كارشناسی ارشد 

 عنوان ب (انستیتو روانپزشکی تهران) دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل  كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی اا

 7811در سال ( 12/71؛ نمره پایان نامم:17/71:كل )معدل دانشجوي ممتاا

  دكتري تخصصی رتبم اول كنکورPh.D  (7811)سال  روانشناسی بالینی 

  (11/71 ، نمره پایان نامم:77/71؛ معدل آخرین ترم دوره ي آمواشی: 52/71)معدل كل: دكتري مططکنفر اول   

 7811در سال دكتري تخصصی روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران  نفر اول در امتحان جامک 

  7811شاخص علمی انستیتو روانپزشکی تهران در سال 

 معافیت اا خدمت نظام وظیفم با استفاده اا رتبم اول كنکور 

  7817در بیین سیالهاي    12/71واحد آمواشی با معدل  51شذراندن دوره حواه علوم اسالمی دانشگاهیان بم میزان-

7815 

 

 ورده شده است(آموزشي )سوابق تدریس بطور جداگانه در ذیل آسوابق 

      دریافت نامم هاي تشویطی اا معاونت آمواشی بخاطر تدریس مناسب بر اسیاس اراشییابی دانشیجویان و همکیاران

 تا كنون(   7811عضو هیات علمی در شروه )در تمام سا لهاي تدریس اا 
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   كارشاه آمواشی مرتبط با رشتم روانشناسی در ایران و خارج اا ایران 82شركت در بیش اا 

 كارشاه، سخنرانی، همایش و دوره آمواشی براي دانشیجویان، اسیاتید دانشیگاه، روانشناسیان،      722شزاري بیش اا بر

پزشکان و عموم مردم در ارشانهاي دولتی و خصوصیی شیامل اسیتانداري، فرمانیداري، دانشیگاهها، سیاامان بهزیسیتی،        

 آمواش و پرورش و...

 

 سوابق تدریس

  مططک كارشناسی ارشددر ایران )انستیتو روانپزشکی تهران(  دانشگاه علوم پزشکیتدریس در 

  مططک كارشناسی و كارشناسی ارشددر تدریس در دانشگاه سمنان 

 مططک كارشناسیدر  تدریس در دانشگاه حکیم سبزواري 

  در مططک كارشناسی  تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد 

 ک كارشناسی ارشدمططدر واحد بین الملل  -تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد 

  مططک كارشناسی و كارشناسی ارشد )دانشگاه خوارامی( در تدریس در دانشگاه تربیت معلم تهران 

 و دكتري تخصصی كارشناسی ارشد ،مططک كارشناسیدر  تدریس در دانشگاه آااد اسالمی 

  مططک كارشناسیدر تدریس دانشگاه علوم پرشکی غیرانتفاعی وارستگان 

  مططک كارشناسیدر فرهنگیان سبزوار تدریس در دانشگاه 

 

 )تاليفات، مقاالت، طرح ها و پایان نامه ها در قسمتهاي مجزایي آورده شده اند( سوابق پژوهشي

  يسبزوار میاخالق در پژوهش دانشگاه حک تمیكمعضو 

 7811و  7815، 7812، 7811 يدر سالها يسبزوار میپژوهشگر برتر در دانشگاه حک 

 مورد( 2و اجرایی كنفرانس هاي ملی و بین المللی ) عضو كمیتم هاي علمی 

 دبیر برنامم علمی بااآمواي پزشکان با عنوان درمان اختالالت جنسی 

 

 تصنيف کتاب

 ( 7811محوالتی، آااده؛ شاره، حسین .)ن،یوالد يبرا ییراهنما: كودكان یجنس يالام در مورد رفتارها يهایدانستن 

 تشارات بعثت )ایر چاپ(. تهران: انو درمانگران نیمراقب

 راهنماي كاربردي، پروتکیل درمیان، همیراه بیا     ها یوسواس يبر فراشناخت برا یدرمان مبتن. (7811حسین ) ،شاره :

 جلسات كامل یک نمونم واقعی. تهران: انتشارات رشد )در حال ارایابی(

 

 کتابتاليف  

 نشیر   :تهیران چیاپ اول.  ، چندوجهي يدرمانان، روآرنولد الزاروس (.7815) شاره، حسین ؛رحیمیان بوشر، اسحاق

 تهران: نشر دانژه(. 7815/ چاپ دوم ) دانژه

 تهران: نشر تی آراعواطف، شخصيت و فعاليت مغز(. 7811) ؛ شاره، حسینحمید، فسنطري ، 

 بیر سیط    نگیرسی ی( و پیتاتو )خیالکوب  يو روانکاو ی(، تاتو و تابو؛ روانشناس7812فرشتم ) ،ياوالد ؛نیحس ،شاره 

 .وایپوست، تهران: انتشارات ش



 3 

 

 کتاب ترجمه

  (7812) ایکلآلبرت، م. OSCE ترجمم تطوا، ارسیا؛ نصر اصفهانی،مهدي؛ شیاره، حسیین؛ عزییز    ،در روانپزشكي-

 .سورنا .تهران:ااده، فاطمم

  رجمیم  ت، برنامه ها و مداخالت درمان شناختي رفتاري براي افسرردگي (. 1222)رابرت ل. لیهی؛ استفان ج. هالند

 فراانگیزش: نشر مشهد؛ 7811علیزاده ثانی. مرضیم رباطی، اهرا اوالدي، فرشتم شاره، حسین 

 یافسیردش  يبیرا  يرفتار -شناختی مداخالت و هابرنامم .(1271التا ) ن،یرابرت ل؛ هالند، جان استفان، مک ش ،یهیل 
 ديیو س یو اختالالت اضطراب یسردشمربوط بم اف يو داروها DSM-5 راتییبم انضمام تغ ی،و اختالالت اضطراب

 دوار،یی اهیرا ام   ؛ییایی اهیرا عل  ،يشاره، فرشتم اوالد نیحس دكترترجمم:  .كتاب هايكاربرگ و ها شکل ها، جدول

 .زشیمشهد: فراانگ؛ 7815

 ي)بیم انضیمام راهنمیا    یجنسی  هیاي  يجیامک درمیان ناكارآمید    يراهنما(. 1222) لوریآر.ت زیو سگراو چاردیبالن ر 

 ،ییایض سایپر دوار،یاهرا ام ،یاهرا رباط ،يفرشتم اوالد ،ییایشاره، اهرا عل نی: حس. ترجممDSM-5در یصیشخت

 7811/ چاپ دوم  .زشیمشهد: فراانگ ؛7815 چاپ اول، عالف، ياطهرشهال  ،يفاطمم بذر ،ینجاران طوس میهان

 ( 1272یومانز، كالركین و كرنبرگ) .حسیین ترجمیم:  . يمیرا  تیشخص اختاللي برا متمركز بر انتطال یدرمان روان 

 تهران: رویان پژوه؛ 7815شاره، 

 ( 1275ریگن باخ، جفري .)درمیان   یعملی  يراهنمیا  :دیشد جاناتیه میتنظ يبرا یبر شواهد تجرب یجعبم ابزار مبتن

 شکی؛ مشهد: جهاد دانشگاهی علوم پز7811 .يزدی انیمهناا فرشچشاره،  نی: حس. ترجمميمرا تیاختالل شخص

 نااشیل  شیاره،   نی: حسی . ترجمیم اهی اوج يو تعهید بیرا   رشیپیذ  بر یدرمان مبتن (.1271) ویمت كیمک ل،یگیآو ویل

 .دانژهتهران: انتشارات ؛ 7811؛ سمانم عطایی حسین ااده ،عدالتیان، مرضیم جهاندیده، آصفم اردكانی

 ؛ 7811. شیاره  نی: حسترجمم تر است؟«كم»تر «بیش»؟ چرا چرا اا انتخاب هایمان ناخشنودیم (.1271) يشوارتز بر

 .دانژهان: انتشارات تهر

 شیاره  نی: حسی ترجمیم . و شیرو  دوبیاره   انتیغلبم بر خ :اا دست رفتم اعتماد(. 1271) یلیام دادلستون ، میكول ت .

 .آواي نوران: انتشارات ؛ تهر7811

 ( 1271جوریست الیوت .)؛ 7811. شیاره  نی: حسترجمم .یماندردر روان يساا تی: پرورش ذهنجاناتیاا ه یآشاه

  .آواي نوران: انتشارات تهر

 نااشیل عیدالتیان،   شیاره،   نی: حسی ویرایش سوم. ترجمیم -بلندمدت یشپویروان درمانیروان (.1271)شلن اُ.  شابارد

 .دانژه )ایر چاپ(تهران: انتشارات ؛ 7811سمانم عطایی حسین ااده؛  ،مرضیم جهاندیده، آصفم اردكانی

 ترجمیم . انیان  یجنسی  يو ناكارآمید  يكارآمید  (.1271) ترسا ایلوكاما ماریفا ، دوناتو يالریو،  زابتیال ینیكوستانت :

 .قطره )ایر چاپ(ان: انتشارات ؛ تهر7811. شاره نیحس

 ( 1271حکیم اا .) : ترنسTS و سیهیال   شیاره  نی: حسی ترجمیم  .يكیاربرد  يراهنما -یو مالل جنس یجنس تیهو

 .متخصصان: انتشارات ؛ مشهد7811سلطانی اصل هریس. 

 ( 1271شاتمن جان، شاتمن جولی شوارتز .)لییال  شیاره  نی: حسترجمم. یاساس ي: هشت مرحلم شفتگوداریعشق پا ،

 .(انتشار)در دست  دانشگاه فردوسی مشهدان: انتشارات ؛ تهر7811شاكري، فرنوش مهرنیا. 
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 ( 1271كیوسی ماركوس و كیوسی اشلی .)ی در اندشی مشترک: چگونگی ارتباط و ارتبیاط  صمیمیت عاطفی و جنس

: مشیهد ؛ 7811، مهتیاب كرامتیی.   شیاره  نی: حسی . ترجمیم مجدد با همسر، رشد توامان، و تطوییت انیدشی مشیترک   

 .فراانگیزشانتشارات 

 

 (منتشر شده در مجالت) تمقاال

هاي ارتباط مؤلفم(. 7812) د؛ یزدان دوست، رخساره یکم؛ طباطبایی، محمو، علی اصغر؛ اصغرنژاد فریدشاره، حسين .7

-112 ،17شیماره   پنجم، سال ،رفاه اجتماعي .هوش هیجانی و ریسک فرار اا منزل در دختران نوجوان شهر مشهد

118. 

(. تاثیر سیمعک بیر افسیردشی در سیالمندان دچیار افیت       7815) شاره، حسينحسین آبادي، رضا؛ شورابی، خسرو؛  .1

 .121-122، 8شماره، سال دوم، پژوهشي سالمند-فصلنامه علمي .شنوایی در مراكز سالمندان شهر تهران

فصرلنامه ترازه هراي    (. PTSD(. درمان فرا شناختی پس اا حوادث رنج اا )7815) شاره، حسينوكیلی یعطوب؛  .8

 .55-27، 11-18، سال دواادهم، شمارهروان درماني

     ریبررسیی تیأث   (.7815محمید علیی)  ؛ حبیبیی عسیگرآباد، مجتبیی ؛ بشیارت،     شاره، حسرين  رحیمیان بوشر، اسحق؛ .4

 .21 -11، 18 شمارهسال ششم،  نوآوریهاي آموزشي،بر سااشاري اجتماعی. هاي جرأت وراي وهیش

(. ارتباط متغیرهاي جمعیت شناختی با ریسک فرار اا منزل در دختیران نوجیوان شیهر مشیهد.     7811)شاره، حسين .2

 .71-1 ،81 شماره، دهم سال ،فصلنامه اصول بهداشت رواني

(. سیبک اسینادي بزهکیاران    7811؛ وكیلی، یعطوب؛ اصغرنژاد فریید، علیی اصیغر)   شاره، حسينخدمتگزار، حسین؛  .6

)اندیشره و   مجله روانپزشكي و روانشناسي براليني ایرران   كانون اصالح و تربیت. انداراي اختالل سلوک و مراقب

 .18-71، 7شماره، چهاردهمسال  ،رفتار سابق(

؛ شیبانی ااده، عبدالرضا؛ امام جمعم، حسیام الیدین؛ وكیلیی، یعطیوب، میرمیؤمنی،      شاره، حسين حسین آبادي، رضا؛ .1

(. تأثیر كاشت حلزون بر شیجی، افسردشی، اضطراب و سالمت روان بزرشساالن كیم شینواي پیس اا    7811شلشن )

 .71-72( ،81) 1شماره سال نهم،  ،. توانبخشيابان آمواي

(. ارتبیاط راهبردهیاي مطابلیم اي و    7811کیم ) یزدان دوست، رخسیاره  یلی اصغر؛ د، عی؛ اصغرنژاد فرشاره، حسين .1

مجله روانپزشركي و روانشناسري براليني     فرار اا منزل در دختران نوجوان شهر مشهد. خطرسبک هاي اسنادي با 

 .111 -111 ،8شماره ، پانزدهمسال  ،سابق( شه و رفتاریاند) ایران

پاسخ هاي شینوایی سیاقم مغیز در كودكیان      .(7811) احدي، محسن یمی، حسین؛؛ كرشاره، حسينرضا ااده، نیما؛  .1

 .11 -71، 1سال یاادهم، شماره  ،پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان -مجله علمي مبتال بم اوتیسم.

مجلره   (. رابطم بین پایگاههاي هویت و فرار دختران اا خانم.7815؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا )شاره، حسين .01

 .711-711، 1شمارهسال سیزدهم،  وانپزشكي و روانشناسي باليني ایران )اندیشه و رفتار سابق(،ر

آشاهی انفصالی در درمان یک میورد اخیتالل   اثربخشی تکنیک هاي ذهن (.7811)شاره، حسين فیرواآبادي، عباس؛  .00

 .1-7، 1شماره سال یاادهم،  ،مجله تازه هاي علوم شناختيوسواسی اجباري. 
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ی ییاس اجرایی  ابی مطیهنجار. (7811) ؛ شاره، حسينجعفر، ییراایاصغر؛ مد، علییآبادي، عباس ؛ اصغرنژاد فرروایف .01

مجلره روانپزشركي و    بیراي عیوارر روانیی ناشیی اا جنیگ.      (CAPS-1)اختالل استرس پس اا ضیربم  نی یبال

 .811 -881، 1شماره ، پانزدهمسال  ،()اندیشه و رفتار سابق روانشناسي باليني ایران

مطایسیم اثربخشیی درمیان فراشیناختی، درمیان بیا        (.7811) وحید، محمدكاظمغرایی، بنفشم؛ عاطفشاره، حسين؛  .78

 -فلووكسامین و درمان تركیبی بر بهبود باورهاي فراشناختی و پریشانی ذهنیی بیمیاران مبیتال بیم اخیتالل وسواسیی      

 .21-12 ،1 شماره، دواادهمسال  ،مجله تازه هاي علوم شناختيري. اجبا

هیاي شیغلی، راهبردهیاي    تأثیر تینش . (7812) معروفی، شهنام؛ هوشمندي، مهدي؛ حطی، الهامصدیقشاره، حسين؛  .71

 ،فصلنامه اصول بهداشت روانيهاي بیهوشی. آوري و سالمت روانی در رضایت شغلی تکنسینمطابلم با تنش، تاب

 .11-12، 7 شمارهسال سیزدهم، 

مطایسم درمان فراشیناختی، فلووكسیامین و درمیان     (.7812) وحید، محمدكاظمعاطفغرایی، بنفشم؛ شاره، حسين؛  .72

مجلره روانپزشركي و   اجبیاري.   -هاي توقف در اخیتالل وسواسیی  تركیبی در بهبود راهبردهاي كنترل فکر و نشانم

 .121-711، 8 شمارهسال هفدهم،  ،روانشناسي باليني ایران

بیر اسیاس    1بینی كیفیت اندشی بیماران دیابیت نیو    (. پیش7817) علی، قاسمی؛ سلطانی، اسماعیل؛ شاره، حسين .75

 .12-11، 1 شماره ،چهاردهمدوره  ،مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان .حمایت اجتماعی ادراک شده

پیذیري  اي انعطیاف (. نطیش واسیطم  7811؛ بحرینیان، عبدلمجید؛ فرمیانی، اعظیم )  شاره، حسينسلطانی، اسماعیل؛  .71

پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  .آوري با افسردشیاي و تابتباط بین سبکهاي مطابلمشناختی در ار

 .15-11، 1سال هجدهم، شماره  ،شهيد بهشتي(

نطیش  (. 7811) رامندي، مرضیم؛ شاره، حسین )نویسنده مسئول(؛ سلطانی، اسماعیل؛ خرمایی، فرهاد؛ میراایی، امیین  .71

دوره بیسیت و  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ایرالم،  . الت روانی بیماران دییابتی اي در مشکراهبردهاي مطابلم

 .711-751، 8یکم، شماره

 كنتیرل  راهبردهیاي  و فراشناختی باورهاي رفتاري،-مغزي هاي(. سیستم7811شاره، حسین؛ علیمرادي، عبدالطیف ) .71

 .11-77 ، 8، شماره 71، باليني شناسيروان مجله اجباري. -وسواسی اختالل بم مبتال بیماران در فکر

 افسردشی، بهبود در فراشناختی شروهی درمان (. اثربخشی7818شاره، حسین؛ دولتشاهی، مهشید؛ كاهانی، محمد ) .12

 پزشکی علوم دانشگاه مجلماساسی.  افسردشی اختالل بم مبتال بیماران نشخواري هايپاسخ و فراشناختی باورهاي

 .111-175 ،7 شماره ،17 ،سبزوار

 بکیر  -هیمبیرگ  رفتاري -شناختی درمانگري شروه اثربخشی(. 7818) الهام، حطی؛ مهدي، روئین فرد؛ شاره، حسين .17

 ،17 ،سربزوار  پزشكي علوم دانشگاه مجله .نوجیوان  دختران شناختی پذیري انعطاف و اجتماعی اضطراب بهبود بر

 .112-115 ،1 شماره

وضیعیت روانشیناختی كاركنیان انیدان هیاي اسیتان        (.7818)سؤول( )نویسنده م شاره، حسينراد، علیرضا؛ مفیدي .11

 .11-11. (57 پیاپی) 7 شماره ،شانزدهم سال ،رواني بهداشت اصول. خراسان رضوي
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 كننیده  تطویت هاي وراش (. تأثیر7818) ؛ شاكري، محمدتطیحسين شاره، نیره؛ ناهید؛ خادم شلمکانی، اهرا؛ اار ، .18

مجله زنان، مامایي اایمان.  اا بعد اا نخست انان اناشویی خشنودي و جنسیاندشی  كیفیت بر لگن كف عضالت

 .81-17،  827 شماره هفدهم، ، دورهو نازایي ایران

 .ي ساختار انگیزشی با باورهیاي فراشیناختی و راهبردهیاي كنتیرل فکیر     رابطم (.7818؛ عربلین، هما )شاره، حسين .11

 .711-11 ،(51 یاپیپ) 1 شماره ،شانزدهم سال ،رواني بهداشت اصول

فیرم كوتیاه   نسیخم فارسیی   سنجی هاي روانبررسی ویژشی(. 7818مسؤول( ) سندهی)نو نيشاره، حس ؛سحر فرخی، .12

 .151-163 ،3 شماره ،بيستم سال ،مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران .انان یعزت نفس جنس شاخص

و  میی ناسااشار اول يطایسم طرحواره هام(. 7811) وه؛ حجت، سید كامسؤول( سندهی)نونيشاره، حس ؛میمس ،حمیدي .15

، دوره هجدهم، مجله زنان، مامایي و نازایي ایران. يو انان عاد سموسینیدر انان مبتال بم واژ یدلبستگ يسبک ها

 .71-1، 725و  722شماره 

درمانی فراشیناختی  وهمطایسم اثربخشی شر(. 7811مسؤول( ) سندهی)نو نيشاره، حس ؛اهرهبیبی ااده تبادكان،رضوي .11

هیاي  دهی نشیخواري و فراشیناخت  هاي اندشی بر افسردشی، كیفیت اندشی، سبک پاسخو آمواش شروهی مهارت

 .011-011 ،مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران انان مطلطم.

انان  يآور تاب و یختفراشنا يهابر مؤلفم یفراشناخت یدرمانشروه ی(. اثربخش7812)الهم  ،اصغرخاه ؛نيشاره، حس .11

 .06-3 (،0) 11 ،مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران .سیاسکلروا پلیمبتال بم مولت

واكاوي پدیده افسیردشی در شیعر عبیدار بردونیی بیر مبنیاي آامیون        (. 7815) نيشاره، حس ؛مصطفی مهدوي آرا، .11

MMPI-2. 06-3،  71، شماره 1سال  ،زبان و ادبيات عربي. 

: شیغلی  كاريحمایت اجتماعی، مسئولیت پذیري و اهمال(. 7811)مسؤول(  سندهی)نو شاره، حسين، پروانم؛ عمارلو .82

 14شرماره   ،رانیی ا ینیبیال  یو روانشناسی  یمجلم روانپزشک. روانشناختی بنیادین نیااهاي ارضاء يمیانجیگرانم نطش

(1 ،)076-011. 

 .عروقیی  -بیا امییدواري در بیمیاران قلبیی     میذهبی  نگرش و شناختیرتباط سرسختی روان(. ا7811) شاره، حسين .87

 .010-011(، 44) 4 ،روانشناسی دین

 تیی فیو ك یجنسی  يرابطیم خودكارآمید   (.7812؛ شیاكري، محمیدتطی )  شاره، حسيناار ، اهرا؛ شلمکانی، ناهید؛  .81

نشیجویی دانشیگاه   مجلم كمیتم تحطیطیات دا  -بیهق. مانیبعد اا اا دوره انان در ییاناشو يبا خشنود یجنس یاندش

 .72-7(، 85) 17، علوم پزشکی سبزوار

و  یشیناخت  يرپذیانعطاف ،یشامگاه -يبامداد تیشخص نبیشینطش پ(. 7811؛ اسحاقی ثانی، مریم )شاره، حسين .88

(، 4)14 ، رانیی ا ینیبیال  یو روانشناسی  یمجلیم روانپزشیک  . انسالیانان م ییِاناشو تیدر رضا جانیه یشناخت میتنظ

314-311. 

(. 7811) اكبیر یعلی  يآبیاد جنت ؛محمدحسن ،یرخشان ؛نيحس ،شاره؛ يمهد ،يجعفرااده فخار ؛اكرم ،يآبادسشم .81

 علیوم  دانشیگاه  مجلیم . پرسیتاران  ییدارو يهابروا اشتباه زانیدر برابر استرس بر م يساامنیآمواش ا ریتأث یبررس

 .711-782(، 7) 12، سبزوار پزشکی
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بررسیی تیاثیر آمیواش جنسیی بیر      (. 7815) شراره، حسرين  ار؛ اسماعیلی، حبییب مروي، ناهید؛ شلمکانی، ناهید؛  .82

 .728-718(، 721) 11. مجلم دانشگاه علوم پزشکی مااندران. خودانگاره تناسلی انان نابارور

سرعت پردااش در رابطیم   یانجینطش م(. 7811)جانی، حسن ، توانده)نویسنده مسئول( شاره حسينآشاهی، علی؛  .85

 شیماره  هشیتم،  ، سالاستثنایي افراد روانشناسي فصلنامه. كودكان نارساخوان يكار يحافظم و الیل ساستدال نیب

81 ،711-727. 

 یاثربخشی  سیم یمطا(. 7811جیانی حسین )  )نویسینده مسیئول(، توانیده    شاره حسرين آبادي، محمدرضیا؛  رفتار علی .81

اا  دهدیی بیانیان آسی   یجانیه يها-و پاسخ ینیلبر نشانگان با درمانیو بخشش آشاهیهمراه با ذهن درمانیطرحواره

  .52-11(، 1) 77، خراسان شماليمجله دانشگاه علوم پزشكي . همسر انتیخ

نطش مییانجی كاركردهیاي اجراییی در    (. 7811)جانی، حسن ، ، توانده)نویسنده مسئول( شاره حسينآشاهی، علی؛  .81

 (ایر چاپ. )استثنایي افراد روانشناسي فصلنامه. اني كاري كودكان نارساخورابطم بین استدالل سیال و حافظم

طرحیواره   یاثربخشی (. 7811)جیانی، حسین   ، توانیده )نویسنده مسیئول(  شاره حسينآبادي، محمدرضا؛ رفتار علی .81

 یتصیادف  ینیبیال  ییكارآامیا  کیی : دهیی د انتیانان خ يدیاضطراب و ناام ،یبر افسردش یبر ذهن آشاه یمبتن یدرمان

 (انتشار الکترونیکی)ه علوم پزشكي نيشابور، دانشكدمجله. شده

 ،یانیدش  يو تعهد بیر معنیا   رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش(. 7811) ؛ حطی، الهام؛ دالل مطدم، فائزهشاره، حسين .12

، مجلره روانشناسري براليني   . سیاسیکلروا  پلیمبتال بم مولت مارانیدرد در ب يو خودكارآمد یجانیه یشانیتحمل پر

77(8 ،)81-22. 

اثربخشی درمان شناختی رفتاري بر خودكارآمیدي در درد، خسیتگی، امیید بیم     (. 7811) ؛ رباطی، اهراشاره، حسين .17

مجلیم  . (: یک كارآامایی بالینی كنترل شیده تصیادفی  MSاندشی و افسردشی بیماران مبتال بم مولتیپل اسکلروایس )

 ، ایر چاپرانیا ینیبال یو روانشناس یروانپزشک

 ،یشیناخت  يرپیذی و تعهید بیر انعطیاف    رشیبر پذ یمبتن درمانیشروه یاثربخش(. 7811) طی، اهرا؛ رباشاره، حسين .11

 (ایر چاپ) ،رانیا ینیبال یو روانشناس یمجلم روانپزشک. سربااان يدیو ناام یافسردش ،یافکار خودكش

 یانجی: نطش مانتیبا خ یجنس يو خودكارآمد یمذهب يرشیارتباط جهت(. 7811شاره، حسین؛ توكلی، ترالن ) .18

 )سابمیت شده(مجله زن و مطالعات خانواده ی. دلبستگ

44. Shareh, H., Gharraee, B., Atef-Vahid, M. K., Eftekhar, M. (2010). Metacognitive Therapy (MCT), 

Fluvoxamine, and Combined Treatment in Improving Obsessive-Compulsive, Depressive and Anxiety 

Symptoms in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Iranian Journal of Psychiatry and 

Behavioral Sciences (IJPBS), 4(2), 17-25. 
45. Shareh, H. (2018). A Preliminary Investigation of Metacognitive Therapy and Habit Reversal as A 

Treatment for Trichotillomania. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 46(1):1-20. doi: 

10.1017/S1352465817000546.  

46. Najjaran Toussi, H. & Shareh, H. (2019). Changes in the Indices of Body Image Concern, Sexual 

Self-Esteem and Sexual Body Image in Females Undergoing Cosmetic Rhinoplasty: A Single-Group 

Trial. Aesthetic plastic surgery, 43(3):771-779. doi: 10.1007/s00266-019-01336-2. 

47. Goorabi, Kh., Hosseinabadi, R., Share, H. (2008). Hearing Aid Effect on Elderly Depression in 

Nursing Home Patients. Asia Pacific Journal of Speech, Language and Hearing, 11(2), 119-124. 
48. Nazifi, M., Ghanbari-Hashem Abadi, B.A., Shareh, H. (2007). Coping Strategies and the PTSD 

Severity in Iranian Veterans of the Iran-Iraq War: A Correlational Study. IPA International Journal of 

Psychology, 1(2), 18-34. 

49. Zare, Z., Golmakani, N., Shareh, H., Shakeri, M. T., & Khadem Ghaebi, N. (2014). Factors related to 

marital satisfaction in primiparous women during postpartum period. Journal of Midwifery and 

Reproductive Health, 2(2), 120-127. https://doi.org/10.22038/jmrh.2014.2266 

https://doi.org/10.22038/jmrh.2014.2266
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50. Dehnabi, A., Radsepehr, H., Shareh, H. (2017) Assessment of relationship between asymmetries EEG 

waves at baseline with Eysenck Personality traits. Biomedical and health, 2, 2,( 2017), 74-82. 

51. Najjaran Toussi, H. & Shareh, H. (2018).The role of body image concern, sexual body image, and 

sexual self-esteem in the happiness of women seeking rhinoplasty surgery. European Journal of 

Plastic Surgery, 41 (4), 401-408. https://doi.org/10.1007/s00238-017-1382-z  

52. Shareh H., Farmani A., & Soltani E. (2014). Investigating the Reliability and Validity of the 

Cognitive Flexibility Inventory (CFI- I) among Iranian University Students. Iranian Journal of 

Clinical Psychology (IJCP), 2(2), 81-87. 

53. Golmakani, N., Zare Z., Khadem, N. Shareh, H., Shakeri M.T. (2015). The effect of pelvic floor 

muscle exercises program on sexual self-efficacy in primiparous women after delivery. Iranian 

Journal of Nursing and Midwifery Research, 20(3), 347-353. 

54. Bazri, F., Shareh, H. (2016). The Effectiveness of training with cognitive - behavioral approach on 

reducing skewed image during sex and improve women marital satisfaction. DAV International 

Journal of Science, 5(1), 115-122. 

55. Delarami, B., Shareh, H. (corresponding author), & Saremi A. A. (2015). Comparison of Ego 

Impairment in Parents of Children with Autism and in Parents of Normal Children Using the 

Rorschach Ego Impairment Index (EII). Trends in Life Sciences, 4(2), 367- 376. 

56. Kalali, A., Moulavi Nafchi, A., & Shareh, H. (2015). The Impact of Implementing the Tenth Chapter 

of the Civil Services Management Law of Salary and Benefits on Human Resources Productivity in 

Certain Public Organizations in Sabzevar, Iran. International Journal of Management, IT and 

Engineering, 5(7), 264-286. 

57. Asgharkhah, E. Shareh, H. (corresponding author) (2017). Effectiveness of group metacognitive 

therapy in self-efficacy and defense styles in women with multiple sclerosis. Journal of Fundamentals 

of Mental Health, 19(4), 330-40. 

58. Shareh, H., Gholami, Z., Jafari, M. (2018). Effectiveness of mindfulness-based group therapy in 

relapse prevention for methamphetamine dependent males. Journal of Fundamentals of Mental Health 

May-Jun; 20(3): 208-18. https://doi.org/10.22038/JFMH.2018.10724 

59. Bazri, F., Shareh, H. (2016). The effectiveness of training with a cognitive-behavioral approach in 

reducing irrational marital beliefs, and improve women sexual satisfaction. JOURNAL OF CURRENT 

RESEARCH IN SCIENCE, S(2), 409-414. 
60. Radsepehr, H., Shareh, H., Dehnabi, A. (2016).Comparing Metacognitive Beliefs and Thought 

Control Strategies among Iranian Students with Three Personality Types. Education in Medicine 

Journal, 8(1), 1–13. 

61. Shareh, H., Robati, Z., Oladi, F., Jafarnia, V. (2017). The Effectiveness of Cognitive Behavioral 

Group Therapy on Depression, Hope and Adjustment in Patients with Hepatitis B, Zahedan J Res Med 

Sci. 19(5) e9423. doi: 10.5812/zjrms.9423. 

62. Marvi, N., Golmakani, N., Shareh, H. & Esmaily, H. (2018). The Relationship between Sexual 

Satisfaction and Genital Self-image in Infertile Women. Journal of Midwifery and Reproductive 

Health, 6 (4), 1468-1475. https://doi.org/10.22038/JMRH.2018.21564.1233 

63. Shareh, H., Hashemi, T. (2019). Comparing Theory of Mind and Emotion Recognition in Children and 

Adolescents with Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD). Journal of Fundamentals of Mental Health, (In press). 

64. Pirjavid, F., Shareh, H. (2017) The Effectiveness of Self-monitoring Training in Achievement 

Motivation and Social Skills of Students with Learning Disorders. Pharmacophore, 8(6S), e-1173308, 

1- 6. 

65. Radsepehr, H., Dehnabi, A., Shareh, H. (2017). Roles of Attachment Styles and Identity Patterns in 

the Sexual Function and Sexual Self-Esteem of Iranian Married Women. Biomedical and health, 2, 4,( 

2017), 230-240. 

66. Shareh, H. (2016).  The relationship between early maladaptive schemas and sexual self-esteem in 

female sex workers. Journal of Fundamentals of Mental Health, 18(5), 249-258. 

https://doi.org/10.22038/JFMH.2016.7441 

67. Radsepehr, H., Shareh, H., & Dehnabi, A. (2019). Evaluation of Positive and Negative Affect 

Induction on the Regional Brain Activity and Personality Traits. Journal of Practice in Clinical 

Psychology, 7(2), 95-106. http://dx.doi.org/10.32598/jpcp.7.2.95. 

http://dx.doi.org/10.32598/jpcp.7.2.95 

https://doi.org/10.22038/JMRH.2018.21564.1233
https://doi.org/10.22038/JFMH.2016.7441
http://dx.doi.org/10.32598/jpcp.7.2.95
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68. Shareh, H., & Foshtanghi K. (2019). The Role of Emotional Intelligence and Marital Satisfaction in 

Life Quality of Women: A Structural Equation Modeling, . Journal of Fundamentals of Mental Health,  

http:// doi.org/10.22038/JFMH.2018.22819.2200 

69. Gholizadeh, M., Shareh, H., Jarahi, L., Ahmadian, M., Sarbaz, M., Darabi, M. R., Hasibian M. R., 

Eslami, S. (2017). Effects of sexual education mobile applications on men’s sexual awareness and 

satisfaction: A randomized controlled trial. Medical Technologies Journal, Volume: 1, Issue: 4, Pages: 

76-136. Doi : https://doi.org/10.26415/2572-004X-vol1iss4. 

70. Raftar Aliabadi, M.R., Shareh, H. (corresponding author) (2020). Mindfulness-Based Schema 

Therapy and Forgiveness Therapy among Betrayed Women: A Randomized Clinical Trial. 

Psychotherapy Research (Under review) 
71. Robati, Z. & Shareh, H. (corresponding author) (2018).The effectiveness of cognitive-behavioral 

group therapy in anxiety and self-esteem in patients with multiple sclerosis. Journal of Fundamentals 

of Mental Health, 20 (6). https://doi.org/10.22038/JFMH.2018.11760 

72. Shareh, H., & Ramshini M. (2020). The role of attachment styles and brain-behavioral systems in 

substance abuse relapse of opiate addicts. Journal of Fundamentals of Mental Health, (In press). 

73. Shareh, H. Robati, Z (2018). Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy in quality of life and 

hope among patients with multiple sclerosis. RBMS; 23(1):e1. 

74. Gholami, Z. & Shareh, H. (corresponding author) (2015). Effectiveness of group therapy based on 

detached mindfulness techniques in reducing drug craving and the likelihood of drug use in substance-

dependent individuals. Journal of Fundamentals of Mental Health, 17(6), 308-317. 

75. Shareh, H. (2016). Effectiveness of behavioral activation group therapy on attributional styles, 

depression, and quality of life in women with breast cancer. Journal of Fundamentals of Mental 

Health, 18(4), 179-188. https://doi.org/10.22038/JFMH.2016.7097 

76. Shareh, H., Robati, Z., Haghi E. (2020). Infertility, attachment, identity and sexual function of 

females: a correlational study. Journal of Research & Health. (In press). 

77. Jamalinik M., Shareh, H. (corresponding author), Hasheminik, M. (2020). Cognitive Behavioral 

Therapy for Sleep Disturbances in Patients Undergoing Hemodialysis. The Journal of Health 

Psychology. (Under review) 

78. Shareh, H., Bayani M., Eghrari E. (2020). Comparing the effect of Transcranial direct current 

stimulation (TDCS) and cognitive behavioral therapy (CBT) on cigarette craving, mood and smoking 

dependence. Journal of Fundamentals of Mental Health, (Under review).  

 

 (همایش ها و کنگره هامقاالت )چاپ شده در 

اثیر كاشیت  بررسیی تی  . (7815) شاره، حسينحسین آبادي، رضیا؛  امام جمعم، حسام الدین؛ رضا؛ لشیبانی ااده، عبدا .0

خالصره مقراالت    .كم شنوایی پس اا ابان آمواي دچارروان بزرشساالن  بهداشتحلزون بر افسردشی، اضطراب و 

   . 15-12 ،ایرانشنوایي شناسي  ششمين کنگره 

پاسخ هاي شنوایی سیاقم مغیز در كودكیان مبیتال بیم      بررسی  .(7815)شاره، حسين ا؛ كریمی، حسین؛نیمرضا ااده،  .1

 .11 ،ششمين کنگره شنوایي شناسي ایرانمقاالت  خالصه اتیسم.

(. بررسی رابطم پایگاههاي هویت و نگرش دانشجویان نسبت 7812) برجعلی، احمد؛ شاره، حسينیعطوبی، نرشس؛  .3

چكيده مقاالت دومين کنگره سراسري آسيب شناسي بم راه هاي كاهش انحرافات جنسی با پایگاه شغلی والیدین.  

 . 811 خانواده در ایران،

چكيرده مقراالت دومرين کنگرره      رابطم بین پایگاههاي هوییت و فیرار دختیران اا منیزل.    (. 0315شاره، حسين ) .4

 .115 سراسري آسيب شناسي خانواده در ایران،

https://doi.org/10.26415/2572-004X-vol1iss4
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سیمعک بیر افسیردشی سیالمندان      (. بررسی تاثیر اسیتفاده 7812) شاره، حسينشورابی، خسرو؛ حسین آبادي، رضا؛  .2

. خالصه مقراالت دهمرين سرمينار سراسرري شرنوایي      گاههاي سالمندان شهر تهراندچار افت شنوایی در آسایش

 .71 شناسي،

سیمعک  (. بررسی تاثیر 7815) شاره، حسين؛ معصومم، عسکريفاطمم؛  بیهطی، حسین آبادي، رضا؛شورابی، خسرو؛  .5

ررسي مسرالل  سومين کنگره ب. خالصه مقاالت سالمندان ، اضطراب و سالمت عمومیافسردشیكیفیت اندشی، بر 

 .11 ،جهان سالمندي در ایران و

(. بررسی مطایسم اي افسردشی، اضطراب، سالمت 7815) شاره، حسينحسین آبادي، رضا؛ غالمی پور، آرش؛  .7

 .11-18 ،جهان سومين کنگره بررسي مسالل سالمندي در ایران وعمومی و شیجی سالمندان مبتال بم پاركینسون. 

نخستين همایش  .(. مطایسم هوش هیجانی دختران ناشنوا و عادي7811، مریم )بی؛ حطی، الهام؛ تائشاره، حسين .1

 .72 علمي کودکان استثنایي،

اولين همایش . هاي بیهوشیعوامل روانشناختی مؤثر بر رضایت شغلی تکنسین(. 7811؛ حطی، الهام )شاره، حسين .1

 .72 ،بر سالمتکشوري دانشجویي عوامل اجتماعي موثر 

رضایت جنسی و رضایت اناشویی در اوجین  سبک دلبستگی،(. 7812ري، فاطمم؛ آااد، فاطمم )؛ بذشاره، حسين .72

 .11 ،خالصه مقاالت پنجمين کنگره خانواده و سالمت جنسي. معتاد و غیر معتاد

اثر درمان فراشناختی بر اختالل مختلط اضطراب فراشیر (. 7812؛ بیاضی، محمدحسین )حسين ،شاره ؛روشن، حسن .77

 ،سراسري پژوهشهاي روانشناسي بالينيکنگره  سومينخالصه مقاالت ی اساسی: یک مطالعم موردي. و افسردش
52. 

اثربخشی درمان شروهی فراشناختی در بهبود باورهاي (. 7817) كاهانی، محمد دولتشاهی، مهشید؛ شاره، حسین؛ .01

لين همایش ملي پژوهش و درمان او .فراشناختی و پاسخ هاي نشخواري بیماران مبتال بم اختالل افسردشی اساسی

 در روانشناسي باليني

رفتاري بر ادراک خود و افسردشی -تأثیر درمان شناختی(. 7817)بیدي، فاطمم؛ نامداري پژمان، مهدي؛ شاره، حسین  .78

 اولين همایش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني. دختران مراكز شبانم رواي

یررسی اثربحشی درمان فراشناختی در درمان یک مورد (. 7817)حمد حسین روشن، حسن؛ شاره، حسین؛ بیاضی، م .71

 اولين همایش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني .(MDDاختالل افسردشی اساسی )

یررسی اثربحشی درمان فراشناختی در درمان یک مورد (. 7817)روشن، حسن؛ شاره، حسین؛ بیاضی، محمد حسین  .72

  اولين همایش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني .(GADر )اختالل اضطراب فراشی

اثربخشی آمواش با رویکرد شناختی رفتاري بر افزایش رضایت اناشویی و (. 7817)شاره، حسین؛ بذري، فاطمم  .75

 چهارمين کنگره انجمن روانشناسي ایران .كاهش تصویر مخدوش در رابطم جنسی

اثربخشی آمواش با رویکرد شناختی رفتاري بر افزایش رضایت جنسی و (. 7817) بذري، فاطمم؛ شاره، حسین .71

 چهارمين کنگره انجمن روانشناسي ایران .كاهش باورهاي غیرمنططی اناشویی

(. رابطم بین طرحواره جنسی و نطش جنسیتی در عملکرد جنسی 7811رستگار مطدم، نرجس؛ سیفی، شاره، حسین ) .71

 .8218 ملي بهداشت رواني و سبک زندگي اسالمي.دومين همایش انان متاهل شهر مشهد. 
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 آمواش بر مبتنی) رفتاري-شناختی درمان بخشی اثر (.7811) حسین ،شاره برغمدي، الهم؛ مهزاد؛ میرشجاعیان، .71

 .711. پنجمين کنگره سایكوسوماتيک. MS بم مبتال بیماران و اضطراب نفس عزت بر( شروهی

عوامل مرتبط با  ی(. بررس7811) رهیخادم، ن ؛یمحمدتط ،يشاكر ن؛یشاره، حس د؛یناه ،یاار ، اهرا؛ شلمکان .12

 انیدانشجو يليتكم التيتحص انیجشنواره دانشجو نيپنجم. مانیانان در دوره پس اا اا ییاناشو يخشنود

 . مشهد يدانشگاه علوم پزشك

 يرابطم خودكارآمد یس(. برر7811) رهیخادم، ن ؛یمحمدتط ،يشاكر ن؛یشاره، حس د؛یناه ،یاهرا؛ شلمکان اار ، .17

جشنواره  نيپنجم. مانیدر انان نخست اا بعد اا اا ییاناشو يبا خشنود یجنس یاندش تیفیو ك یجنس

  مشهد. يدانشگاه علوم پزشك انیدانشجو يليتكم التيتحص انیدانشجو

انان سالمند. (. اثربخشی شروه درمانی معنوي بر افسردشی، اضطراب و استرس 7811دادوند، طاهره؛ شاره، حسین ) .11

 .122-121، اولين همایش سالمت معنوي

اثربخشی شروه درمانی بر مبناي تکنیک هاي هوشیاري فراشیر انفصالی در بهبود . (7818) غالمی اهرا؛ شاره، حسین .18

 .  715 – 775 .اولين کنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعيفراشناختی افراد وابستم بم مواد. 

کنگره بين (. رابطم جهت شیري مذهبی و رفتار شهروندي ساامانی دبیران. 7811حسین )نودهی، حسن؛ شاره،  .11

 . 77 -7. المللي فرهنگ و اندیشه دیني

كاهش  در یانفصال ریفراش ياریهوش يکهایتکن يبر مبنا یشروه درمان یاثربخش. (7818)غالمی اهرا؛ شاره، حسین  .12

 .1-7همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی.  . دومینو اضطراب افراد وابستم بم مواد یافسردش

و ( TDCS) مستطیم مغز کییالکتر کیتحرشی ثربخا مسیمطا. (7818)، مریم جوانبخت؛ ؛ شاره، حسینمحمد ،بیانی .15

. دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی لک مصرف سیگارهش و( در كاCBT)درمان شناختی رفتاري 

 بالینی.

شخصیت. سومین همایش ملی سالمت  ابعاد در مغز ناقرینگی و غم شادي،. (7818)حمید؛ شاره، حسین  فسنطري، .11

 روان و تندرستی.

 توان كم فراند داراي مادران اندشی بم امید و مذهبی شیري جهت (. مطایسم7818اصغري، محمد؛ شاره، حسین ) .11

 روان و تندرستی.عادي. سومین همایش ملی سالمت  فراند داراي مادران با ذهنی

 -شی آمواش شروهی مدیریت استرس بم شیوه شناختیثربخا مسیمطا. (7811)حسینی اعظم سادات؛ شاره، حسین  .11

رفتاري بر خودكارآمدي دانشجویان شاهد و ایثارشر شهرستان نیشابور. دومین كنفرانس ملی توسعم پایدار در علوم 

 تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.

 -شی آمواش شروهی مدیریت استرس بم شیوه شناختیثربخا مسیمطا. (7811)حسینی اعظم سادات؛ شاره، حسین  .82

رفتاري بر عزت نفس دانشجویان شاهد و ایثارشر شهرستان نیشابور. دومین كنفرانس ملی توسعم پایدار در علوم 

 تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.

و  آوريتاب ،یدفاع هايزمیبر مکان یفراشناخت یدرمان رشروهیتاث. (7811)ره، حسین ؛ شااصغرخاه، الهم .87

 . اولین كنگره سراسري موج سوم درمان هاي رفتاري.سیاسکلروا پلیمولت انان مبتال بم يخودكارآمد
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نگرانی  . ارتباط شادكامی و سالمت عمومی متطاضیان رینوپالستی با(7812)هانیم؛ شاره، حسین ، نجاران طوسی .81

تصویر بدنی بعد اا رینوپالستی . چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب هاي اجتماعی 

 و فرهنگی ایران.

 یستیو بهز يآورتاب ،یبر شادكام محوریبرنامم دلبستگ یاثربخش(. 7811عدالتیان كرباسی، نااشل؛ شاره، حسین ) .88

كنفرانس ملی توسعم پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی  . ششمیننوجوانان دختر یروانشناخت

 و فرهنگی

34. Shareh, H, Rafat S. (2018). Quality of life, emotional intelligence, self-concept and psychological 

well-being in female students. Presented as an poster paper in the 23rd World Congress of the 

International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), 

23‐27 July, Prague, Czech Republic. Abstract Book: P 2.032. 
35. Shareh, H., Soltani Asl Heris S. (2018). The relationship between childhood sexual abuse with early 

maladaptive schemas and sexual self-esteem in female prostitutes. Presented as an poster paper in the 

23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied 

Professions (IACAPAP), 23‐27 July, Prague, Czech Republic. Abstract Book: P 2.057. 
36. Shareh, H. (2009). Study of Relation between Female's Runaway from Home and Emotional 

Intelligence. Oral paper presented in the 13TH International and 44TH National Conference of 
Indian Academy of Applied Psychology (IAAP). Handbook of Abstracts: p156. 

37. Shareh, H. (2011). Metacognitive Therapy (MCT), Fluvoxamine, and Combined Treatment in treating 

Iranian patients with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Presented as an open paper in the 
7th International Congress of Cognitive Psychotherapy, 02 - 05 June 2011, Istanbul, Turkey. 

Abstract Book: OP132, p 137. 

38. Dolatshahi, M., Shareh, H. (2011). Effectiveness of Attention Training Technique in Treating a Case 

of Major Depressive Disorder. Presented as an open paper in the 7th International Congress of 
Cognitive Psychotherapy, 02 - 05 June 2011, Istanbul, Turkey. Abstract Book: OP50, p 111. 

39. Firoozabadi, A., Shareh, H. (2011). Effectiveness of Detached Mindfullness Techniques in Treating a 

Case of Obsessive Compulsive Disorder. Presented as an open paper in the 7th International 
Congress of Cognitive Psychotherapy, 02 - 05 June 2011, Istanbul, Turkey. Abstract Book: OP135, 

p 138. 

40. Shareh, H & Rezazadeh, N. (2009). Brainstem Auditory Evoked Potential Study in Autistic Children. 

Accepted as an Oral Presentation in the IX EFAS Congress, 21 - 24 June 2009, Tenerife, Canary 

Islands, Spain. 

41. Shareh, H & Rezazadeh, N. (2009). Brainstem Auditory Evoked Potential Study in Autistic Children". 

Accepted as an Oral Presentation in the composium on central auditory processing disorders, 15 - 18 

March 2009, Cairo, Egypt. 

42. Goorabi, Kh., Hosseinabadi, R., Shareh, H. (2007). The survey of hearing aid use on elderly 

depression in nursing home residents. The Asia Pacific conference on Speech, Language and Hearing. 

Program and Abstracts: Paper 22.2, p128. 

43. Hoseinabadi, R., Sheibanizade, A., Emamjhomeh, H., Share, H., Vakili, Y.(2007).The Survey of 

Cochlear Implant Effect on Dizziness, Depression, Anxiety and General Health in Postlingually Deaf 

Adults. (Oral Poster presented in the 6th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related 

Sciences, Sydney, Thursday 1November 2007). 

44. Shareh, H. (2011). Dose Metacognitive Therapy (MCT) Improve Thought Control Strategies and Stop 

Signal Criterias more than Fluvoxamine and Combined Therapy? Accepted as an Oral Presentation in 

the 12th European Congress of Psychology, 04 - 08 July 2011, Istanbul, Turkey. 

45. Shareh, H. (2011). SPIRITUAL TRANCENDANCE AND VULNERABILITY TO SUBSTANCE 

ABUSE. Accepted as an Oral Presentation in the 12th European Congress of Psychology, 04 - 08 July 

2011, Istanbul, Turkey. 

46. Shareh, H. (2011). The Effect of Work Stress, Coping Strategies, Resilience, and Mental Health on 

Job Satisfaction among Anesthetists at University Hospitals. Accepted as an Oral Presentation in the 

12th European Congress of Psychology, 04 - 08 July 2011, Istanbul, Turkey. 

47. Shareh, H. & Bazri, F. (2012). A Cognitive Behavioral Therapy Protocol for Trichotillomania: A Case 

Study. Presented as an oral paper in the Annual International Conference on Cognitive and 

Behavioural Psychology, 13 – 14February 2012, Singapore, Singapore. Proceedings Book: CBP 61, pp 

113-116. 
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48. Shareh, H. & Haghi, E. (2012). Metacognitive Therapy, Hypnotherapy, and Combined treatment in 

treating Secondary Vaginismus due to Rape.  Presented as an oral paper in the First International 

Conference on Clinical Hypnosis and Related Sciences, 26-27 April 2012, Mashhad, Iran. Proceedings 

Book: p 111. 

49. Gholami Z. & Shareh, H. (2013). The Effectiveness of Group Metacognitive Therapy in Decreasing 

Tendency and the Probability of Taking Drugs for Addicted Person. Presented as an oral paper in the 

Annual 7th National Congress on Addiction Science, 15 September 2013, Tehran, Iran. O-466, 178-

179.  

50. Zare Z., Golmakani, N., Khadem, N., Shareh, H., & Shakeri M.T. (2014). Effect of pelvic floor muscle 

exercises on sexual quality of life and marital satisfaction in primiparous women after childbirth. 

Presented as an poster in the 1st international nursing & midwifery Conference on Health and 

Wellbeing, 6 – 9 May 2014, Isfahan, Iran. Proceedings Book: p 303. 

51. Golmakani, N., Zare Z., Shareh, H., Shakeri M.T. & Khadem, N. (2014). Survey of the factors related 

to marital satisfaction of women after childbirth. Presented as an oral paper in the national Congress 

of Women Health, 19- 21 February 2014, Isfahan, Iran. Proceedings Book: p 41. 

52. Razavizadeh Tabadkan B. Z., & Shareh, H. (2014). The Effectiveness of Group Metacognitive 

Therapy on Quality of life of divorced female. Presented as an oral paper in the national Congress of 

Women Health, 19- 21 February 2014, Isfahan, Iran. Proceedings Book: p 106. 

53. Shareh, H., Haghi, E., Bazri, F. (2015). Early Maladaptive Schemas and Attachment Styles in Women 

with Vaginismus. Presented as an oral paper in the 8th International Conference on Advances in 

Social Sciences (ICASS), 15th and 16th AUGUST, Istanbul, Turkey. Proceedings Book: GIC1543137, 

66-67. 

54. Shareh, H., Haghi, E., Bazri, F. (2015). The Effectiveness of Spiritual Group Therapy on Older 

Women,s Depression, Anxiety and Stress. Presented as an oral paper in the 8th International 

Conference on Advances in Social Sciences (ICASS), 15th and 16th AUGUST, Istanbul, Turkey. 

Proceedings Book: GIC1543137, 67-68. 

55. Shareh, H. (2017). Effectiveness of Group Cognitive Behavior Therapy on Attachment Styles, 

Dysfunctional Attitudes and Marital Adjustment. Presented as an oral paper in the 47th Annual 

Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT'17), 13‐16 

September, Ljubljana, Slovenia. Proceedings Book: 1276. 

56.  Shareh, H. (2017). Effectiveness of Group Metacognitive Therapy in Improving Metacognitions, 

Functioning and Thought Control Strategies of Patients with Major Depressive Disorder. Presented as 

an oral paper in the 47th Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive 

Therapies (EABCT'17), 13‐16 September, Ljubljana, Slovenia. Proceedings Book: 1270. 

57. Shareh, H. (2017). Comparing the effect of TDCS and CBT on smoking. Presented as an oral paper 

in the 47th Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies 

(EABCT'17), 13‐16 September, Ljubljana, Slovenia. Proceedings Book: 1271. 

58. Shareh, H., Soltani Asl Heris S., Parvaresh H. (2018). Psychological status and risky behaviors in 

adolescents of divorced families: the role of gender and sexual partner after divorce. Presented as an 

poster paper in the 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent 

Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), 23‐27 July, Prague, Czech Republic. Abstract Book: P 

2.086. 
59. Shareh, H., Parvaresh H. (2018). Difference in sexual abuse between homosexual, heterosexual and 

transsexual adolescents in Iran. Presented as an poster paper in the 23rd World Congress of the 

International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), 

23‐27 July, Prague, Czech Republic. Abstract Book: P 6.097. 

 

 داوري مجالت التين و فارسي
1. Journal of Clinical Psychology مجله( JCR  باImpact factor= 2.019) 

2. Journal of Health Psychology مجله( JCR  باImpact factor= 2.182) 

3. Journal of Clinical Psychologist مجله( JCR  باImpact factor= 1.037) 

4. Journal of Sexual and Relationship Therapy مجله( JCR  باImpact factor= 1.108 ) 

5.   Journal of  Research & Health 

6. Razavi International Journal Medicine 

7. Journal of Fundamentals of Mental Health 

8. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences  

9. Journal of Peace, Gender and Development studies 
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  و مشاوره ینیبال یشناسروانمجلم پژوهش هاي  .72

 مجلم پژوهنده 

  روانشناسی بالینی ایرانمجلم روانپزشکی و 

 عضو شروه داوران مجلم علمی دانشگاه علوم پزشکی شرشان 

 عضو شروه داوران مجلم طب نظامی 

  پژوهشی علوم پزشکی سبزوار-م علمیمجلعضو شروه داوران 

  7811-7817در سال  رانیا ینیبال یو روانشناس یروانپزشک یپژوهش-یمجلم علمداور برتر 

 

 کتاب و اختراعداوري 

 (7811) ، انتشارات دانشگاه علوم پرشکی ااهدان«راهنماي درمان نگهدارنده با متادون»اوري كتاب د

 (7811) ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد«درمان شناختی رفتاري افسردشی» داوري كتاب 

  شیمالی در  خراسیان   براي پیارک علیم و فنیاوري   « بیداریار» ي با موضو  راایش پوریعل مسعودداوري اخترا  آقاي

 11/77/7818تاریخ 

 

 هاي پژوهشي طرح

  :مورد تمام و مطاالت آن بیم مجیالت ارسیال شیده انید و       1مورد تمام و تسویم شده است.  1مورد ) 1مجري طرح

مورد شرو  بم كار شده است. طرف قرارداد: دانشگاه علیوم پزشیکی اییران، دانشیگاه حکییم       8بزودي تسویم می شوند. 

 سبزواري(

 طرف قرارداد: شركت ملی نفت ایران(-ح )یک موردمشاور طر 

 پایان نامه هاراهنمایي و مشاوره 

 مورد )در حال انجام( 7 در دانشگاه فردوسی مشهد: استاد مشاور دكتري روانشناسی 

 ( مورد 5استاد مشاور كارشناسی ارشد رشتم هاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-)همم دفا  نموده اند 

 دفا   7811مورد تا آخر  1مورد دفا  نموده و  1) مورد 1:در دانشگاه آااد اسالمی دكتري روانشناسی استاد راهنماي

 خواهند نمود(

  میورد )همیم    82راهنماي كارشناسی ارشد رشتم هاي روانشناسی و مشاوره در دانشگاه آااد اسیالمی: و مشاور استاد

 دفا  نموده اند(

 

 سوابق اجرایي

 تا كنون 7815اشت و درمان دانشگاه حکیم سبزواري اا  مدیر مركز مشاوره، بهد 

 تا كنون 7811اا مشاوره وبهداشت روان  ياستگذاریس يشورا ریعضو و دب 

 تا كنون 7811اا  یمداخلم در بحران خودكش تمیركمیعضو و دب 

 تا كنون 11/77/7818اا تاریخ  انیدانشجو یانضباط دنظریتجد يدانشگاه در شورا يشورا ندهینما. 

 اخالق در پژوهش  تمیعضو كم 

 ییحل اختالف و ارشاد دانشجو عضو شوراي 
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 در دانشگاه حکیم سبزواري یروانشناس یاستاد مشاور انجمن علم 

  در دانشگاه حکیم سبزواري ییخوابگاه هاي دانشجو یو اجتماع یامور فرهنگ زيیكارشروه برنامم رعضو 

  در دانشگاه حکیم سبزواري انیجودانش یهاي شوراي صنف تیشوراي نظارت بر فعالعضو 

  حکیم سبزواري   مركز مشاوره دانشگاهبرتر دریافت تطدیرنامم بعنوان مشاور 

  حکیم سبزواري   دانشگاهدریافت تطدیرنامم اا معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی 

 اسیی جمهیوري اسیالمی    داراي پروانم فعالیت حرفم اي در رشتم روانشناسی بالینی اا ساامان نظام مشاوره و روانشن

  ایران

 داراي پروانم فعالیت حرفم اي اا ساامان بهزیستی براي درمان اختالالت جنسی 

 مشاوره خانواده اا قوه قضاییم جمهوري اسالمی ایران داراي صالحیت حرفم اي بعنوان موسس و مركز 

  داراي شواهینامم ي هیپنوتراپی اا انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران 

  موسس انجمن اادواج و خانواده خراسان رضويعضو هیات 

  استانداري خراسان رضوي اتاق فکر طالق اداره كل بانوان وخانوادهعضو 

  انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران و همکاري علمی و اجرایی با این انجمنسابق باارس 

 دانشگاه حکیم سبزواريی اجتماع يبهایو آس یاستاد مشاور كانون روانشناس 

 اوتیسم دانشگاه حکیم سبزوارياد مشاور كانون است 

 
 

  : 21711111121تلفن تماس   

  :ایمیلhsharreh@yahoo.com.au 

 hoshareh@gmail.com 

 H.shareh@hsu.ac.ir 

  با تشکر                                                                                                                                 

حسین شارهدكتر      
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