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 نام: سحر

 نام خانوادگی: طهباز حسین زاده

 سوابق تحصیلی

دانشگاه محل  عنوان پایان نامه معدل تاریخ شروع تاریخ پایان

 تحصیل

 مقطع تحصیلی رشته و گرایش

مقایسه مولفه های آزاردیدگی  18.98 1379 1383

و جهت گیری مذهبی در 

دختران فراری و عادی شهر 

 تهران 

روانشناسی  دانشگاه تهران

 بالینی

 کارشناسی

مقایسه ویژگی های شخصیتی،  18.97 1383 1385

سبک های مقابله و 

آزاردیدگی در دختران فراری 

 و عادی شهر تهران

روانشناسی  دانشگاه تهران

 عمومی

 کارشناسی ارشد

بررسی گرایش شخصیتی  19.29 1385 1390

خودتخریبی در بیماران 

اتوایمیون، غیراتوایمیون و 

 افراد سالم

روانشناسی  دانشگاه تهران

 سالمت

 دکتری

 مقاالت فارسی

 نویسنده سال انتشار عنوان مقاله محل انتشار

(، 1) 2، فصلنامه رویش

15-27 

مقایسه گرایش شخصیتی خودتخریبی و خودشناسی 

 انسجامی در بیماران اتوایمیون و غیربیماران

طاهباز حسین زاده، سحر؛  1392

الماسی، سیمین؛ قربانی، نیما؛ 

 پورنقاش تهرانی، سعید

 6، روانشناسی معاصر

(2 ،)35-45. 

مقایسه گرایش شخصیتی خودنخریبی و خودشناسی 

 انسجامی در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروز و افراد سالم

طاهباز حسین زاده، سحر؛  1390

 قربانی، نیما؛ نبوی، سید مسعود

، پژوهش های کاربردی

2 (1 ،)39-50. 

گرایش های شخصیتی خودتخریبی در بیماران مبتال به 

 اسکلروز مولتیپل: شواهد و افق ها

طاهباز حسین زاده، سحر؛  1390

 قربانی، نیما؛ نبوی، سید مسعود

مجله روانشناسی و علوم 

-143(، 1) 37تربیتی، 

مقایسه آزاردیدگی، سالمت روانی و جهت گیری مذهبی 

 عادی شهر تهراندر دختران فراری و 

بهرامی احسان، هادی؛ طاهباز،  1386

 سحر
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157. 

 

فصلنامه روانشناسی 

 14-1، 8دانشگاه تبریز، 

مقایسه مولفه های آزاردیدگی در دختران فراری و عادی 

 شهر تهران.

بهرامی احسان، هادی؛ طاهباز،  1386

 سحر

پژوهشهای روانشناختی، 

 94-84(، 4و3) 11

بهرامی احسان، هادی؛ طاهباز،  1387 ن فراری و عادی شهر تهرانمقایسه سبکهای مقابله دخترا

 سحر؛ بشارت،محمدعلی

 مقاالت انگلیسی

سال  عنوان مقاله محل انتشار

ارانتش  

 نویسنده

World Journal of 

Neuroscience, 6, 208-

213 

Correlation between cognitive functions, 

fatigue, depression, and disability status 

in a cohort of Multiple Sclerosis patients 

201
6 

Nabavi,S.M., Tahbaz,S., 

Salahesh,A. et.al. 

Journal of Religion and 

Health. 

Religious and Psychological 

Implications of Positive and Negative 

Religious Coping in Iran 

2016 Ghorbani,N., 

Watson,P.J., Tahbaz,S. 

et.al. 

In J.M. Turner and 

A.D. Mitchel (Eds), 

Social Psychology: 

New Developments. 

Nova Science Pub. 

 

Anger, Defense Mechanisms, and 

Integrative Self-Knowledge in Iranian 

Coronary Heart Disease and Cancer 

Patients 

2012 Ghorbani,N., Tahbaz, 

S., Watson, P.J., et.al. 

Gastroentrology and 

Hepatology From Bed 

to Bench, 4(3): 159-

163.  

 

Psychological disorders in patients with 

chronic constipation 
2011 Tahbaz,S., Poorsaadati, 

S., Forootan, M. et. Al 

Iranian Journal of 

Psychiatry, 5, 7-10 
Training health professionals to conduct 

family education for families of patients 

with First-Episode psychosis: adherence 

to protocol 

2010 Mottaghipour, Y., 

Salesian, N., Seddigh, 

A., Jalali Roudsari, M., 

Tahbaz Hosseinzade, S., 

Sharifi, V 
Epilepsy and behavior, 

8, 145-148. 
Neurocognitive effects of Phenobarbital 

discontinuation in epileptic children 
2006 Tonekaboni,S.H., 

Beyraghi,N., Tahbaz,S., 

Bahreynian, S.A., 

Aghamohammadpoor,M 

 

 مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلی و خارجی
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ارئهسال  شیوه ارائه عنوان مقاله محل ارائه  نویسنده 

European 

Neurological Society, 

June, Prague, Czech 

Republic. 

 

Cognitive performance in a 

cohort of MS patients in 

comparison to the healthy 

subjects: an assessment with 

BRB-N from Iran. 

 ,.Tahbaz, S 2012 پوستر

Nabavi, S.M., 

Behjati, Z., et.al. 

European 

Neurological Society, 

June 2012, Prague, 

Czech Republic. 

 

Correlation between cognitive 

functions, fatigue, depression 

and disability status in a 

cohort of multiple sclerosis. 

 ,.Nabavi, S.M 2012 پوستر

Tahbaz, S., 

Behjati, Z. 

European 

Neurological Society, 

June 2012, Prague, 

Czech Republic. 

 

Comparison of self-

destructive personality 

tendencies in MS patients and 

healthy subjects 

 ,.Tahbaz, S 2012 پوستر

Ghorbani, N., 

Nabavi, S.M. 

Armenian Journal of 

Mental Health, 

abstracts presented at 

the Regional Meeting 

of the World 

Psychiatric 

Association. Yerevan, 

Armenia, April 14-

17. 

Personality disorders in 

multiple sclerosis patients 
 Tahbaz 2011 پوستر

Hosseinzadeh S., 

Ghorbani, N., 

Nabavi, S.M 

XIV World Congress 

of Psychiatry, 

September 2008, 

Prague. 

 

The prevalence, detection and 

referral of mental disorders 

among medical inpatients in 

Taleghani general hospital 

 ,.Beyraghi,N 2008 پوستر

Sardarpoor 

Gudarzi,SH., 

Tahbaz,S., 

Shahryari, N 

Early intervention in 

psychiatry, A 116.  

 

Training health professionals 

to conduct family education 

for families of patients with 

first-episode psychosis: 

adherence to protocol 

 ,Mottaghipour 2008 پوستر

Y.,  Salesian, N. 
Seddigh. A., 

Jalali Roudsari, 
M., Tahbaz 

Hosseinzade, S. 

10th International 

Congress of Child 

Neurology 

Association 

(ICNA),Montreal, 

Canada 11-16 June 

Neurocognitive effects of 

Phenobarbital discontinuation 

in epileptic children. 

 ,Tonekaboni S H 2006 پوستر

Beyraghi N 

Tahbaz S, 

Bahreynian A & 

Agha 

Mohammadpoor. 

هفتمین کنگره پژوهشهای  بررسی اثر قطع فنوباربیتال بر کارکرد 

 شناختی هوشی کودکان

تنکابنی، سیدحسن؛  1384 سخنرانی

بیرقی، نرگس؛ بحرینیان، 
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روانپزشکی و روانشناسی در 

 .1384ایران، اردیبهشت 

 

سید عبدالمجید؛ آقا 

محمدپور، مهران؛ 

 طاهباز،سحر

 آثار تالیفی و ترجمه

 نویسنده/ مترجم سال چاپ عنوان محل انتشار

جان کابات زین/ سحر طاهباز،  زیر چاپ بازگشت به خانه تهران: انتشارات ارجمند

 امیرحسین ایمانی

 پل اکمن/ سحر طاهباز 1398 هیجانات فاش شده تهران: انتشارات ارجمند

کابات زین، تاك لون، هور؛  1398 بگذار همه چیز آموزگارت باشد تهران: انتشارات ارجمند

جان/ سحر طاهباز، امیرحسین 

 ایمانی

اکمن، پل؛ فریزن، واالس وی/  1398 نقاب زدایی چهره تهران: انتشارات ارجمند

 سحر طاهباز

 1394 نقاب زدایی  تهران: بینش نو

)چاپ 

 اول(

اکمن، پل؛ فریزن، واالس وی/ 

 سحر طاهباز

 طاهباز حسین زاده، سحر 1392 خشونت با کودکان: علل و راهکارها تهران: گیسا

 1391 دختران بلوغ و تربیت جنسی تهران: گیسا

)چاپ 

 اول(

1393 

)چاپ 

 دوم(

طاهباز حسین زاده، سحر؛ 

 ابوالحسن زاده، مسلم

 1389 ارتباط درمانی: چه بگوییم و چه وقت بگوییم انتشارات دانشگاه تهران

)چاپ 

 اول(

واکتل، پل/ نیما قربانی، سحر 

 طاهباز

 سوابق آموزشی:

 نام دانشگاه محل تدریس عنوان درس تاریخ نشانی موسسه

   شروع پایان 

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر  ارزیابی و سنجش  01/07/90 30/10/90 دانشگاه آزاد واحد تهران 
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 جنوب هوش 209شمالی، تقاطع خیابان آذرشهر، شماره 

 خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر

 209شمالی، تقاطع خیابان آذرشهر، شماره 

دانشگاه آزاد واحد تهران  پویایی گروه 01/07/90 30/10/90

 جنوب

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر 

 209شمالی، تقاطع خیابان آذرشهر، شماره 

دانشگاه آزاد واحد تهران  پویایی گروه 01/11/91 31/03/91

 جنوب

خیابان ایرانشهر خیابان کریمخان زند، 

 209شمالی، تقاطع خیابان آذرشهر، شماره 

مقدمات راهنمایی و  01/11/91 31/03/91

 مشاوره

دانشگاه آزاد واحد تهران 

 جنوب

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر 

 209شمالی، تقاطع خیابان آذرشهر، شماره 

15/05/91  01/11/91 دانشگاه آزاد واحد تهران  پژوهش عملی 

 جنوب

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر 

 209شمالی، تقاطع خیابان آذرشهر، شماره 

30/10/91  01/07/91 دانشگاه آزاد واحد تهران  پویایی گروه 

 جنوب

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر 

 209شمالی، تقاطع خیابان آذرشهر، شماره 

30/10/91  01/07/91 ارزیابی و سنجش  

 هوش

دانشگاه آزاد واحد تهران 

 جنوب

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر 

 209شمالی، تقاطع خیابان آذرشهر، شماره 

30/10/91  01/07/91 دانشگاه آزاد واحد تهران  پژوهش عملی 

 جنوب

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر 

 209شمالی، تقاطع خیابان آذرشهر، شماره 

30/2/92  01/011/91 دانشگاه آزاد واحد تهران  ویایی گروهپ 

 جنوب

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر 

 209شمالی، تقاطع خیابان آذرشهر، شماره 

30/10/92  01/07/92 ارزیابی و سنجش  

 هوش

دانشگاه آزاد واحد تهران 

 جنوب

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر 

 209شمالی، تقاطع خیابان آذرشهر، شماره 

30/10/92  01/07/92 سمینار در  

روانشناسی صنعتی و 

 سازمانی

دانشگاه آزاد واحد تهران 

 جنوب

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر 

 209شمالی، تقاطع خیابان آذرشهر، شماره 

30/10/92  01/07/92 دانشگاه آزاد واحد تهران  پژوهش عملی 

 جنوب

 

 

:سابقه شرکت در دوره های آموزشی  

9th international experiential dynamic therapy association conference: overcoming treatment 

resistant depression: the power of emotion, 3-5 November 2016, Amsterdam, Netherlands. 
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Intense Short-term dynamic psychotherapy: with Allan Abbass, 21 August, 2016, Olten, 

Switzerland. 

Intensive short-term dynamic psychotherapy: training with Allan Abbass, 19-20 August, 2016, 

Olten, Switzerland. 

 

Short-term therapy for long-term change, Jon Frederickson, 22-23 July 2014, Dubai, UAE. 

MBSR in Mind-Body Medicine, Jon Kabat-Zinn and Saki Santorelli. 22-29 June 2012. Salzburg, 

Austria. 

Mindfulness in Medicine, Psychotherapy and Society. Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli et.al., 29 

June-1 July 2012, Vienna, Austria. 

ی دوره 4به مدت  1391اسفند  تا1390اسفند از (. دکتر نیما قربانی، ISTDPروان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت )آموزش عملی 

 ، تهران، ایران.متوالی

ی متوالی، دوره 8، 1392تا بهار  1390(. امیر حسین ایمانی، از تابستان MBSRهفته ای کاهش استرس بر اساس هشیاری ) 8ی دوره

 تهران، ایران.

 ی برگزاری کارگاه های آموزشی:سابقه

 .1398، مرکز طرحی نو، زمستان ISTDPساعته هشیاری در  15دوره 

 .1398ساعته آشنایی با فنون هشیاری: نظریه و عمل، مرکز طرحی نو، پاییز  15دوره 

 .1398(، مرکز طرحی نو، تابستان MBSRهفته ای کاهش استرس بر اساس هشیاری ) 8دوره 

 .1397مرکز احیا، پاییز (، MBSRهفته ای کاهش استرس بر اساس هشیاری ) 8دوره 

 .1397(، بیمارستان آتیه، تابستان MBSRهفته ای کاهش استرس بر اساس هشیاری ) 8دوره 

 .1398کارگاه خویشتنداری، موسسه منظومه خرد، زمستان 

 .1398و  1397کارگاه شخصیت و رشد اخالقی، موسسه منظومه خرد، زمستان 

 تا کنون.  1396از آبان  برای بیماران سرطانی، موسسه خیریه سمر، ساعته فنون هشیاری و کاهش استرس  36دوره 
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 .1396کارگاه رسانه و فضای مجازی، موسسه منظومه خرد، پاییز و زمستان 

 .1396ساعته کاهش استرس بر اساس هشیاری، بیمارستان آتیه، پاییز 30کارگاه 

 .1396تابستان  ساعته کاهش استرس بر اساس هشیاری، بیمارستان آتیه، 30کارگاه 

 .1395ساعته آشنایی با دوره کاهش استرس بر اساس هشیاری برای معلمان، موسسه منظومه خرد، زمستان  10کارگاه 

 .1395ساعته فنون تقویت هشیاری و کاهش استرس برای نوجوانان، موسسه منظومه خرد، پاییز  15کارگاه 

 .1395رای نوجوانان، موسسه منظومه خرد، تابستان ساعته فنون تقویت هشیاری و کاهش استرس ب 15کارگاه 

 .1394ساعته کاهش استرس بر اساس هشیاری، بیمارستان اختر، پاییز  30کارگاه 

 .1394ساعته آشنایی با دوره کاهش استرس بر اساس هشیاری، بیمارستان آتیه، تابستان  5کارگاه 

 .1394سسه منظومه خرد، پاییز و زمستان ساعته گروه و تاثیر آن بر هویت فردی اعضا، مو 6کارگاه 

 .1393( برای روان شناسان، مرکز مشاوره بینش نو، تابستان SWAP-200وستن ) -ساعته ارزشیابی بالینی شدلر 5کارگاه 

 .1392ساعته آشنایی با دوره کاهش استرس بر اساس هشیاری، انجمن روانشناسی ایران، تابستان  8کارگاه 

 .1390آشنایی با آزمون های هوش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بهار ساعته  4کارگاه 

 .1398الی  1393کارگاه استقالل و وابستگی، موسسه منظومه خرد، از سال 

 .1398الی  1385کارگاه فرزند پروری مثبت، موسسه منظومه خرد، از سال 

 .1386کارگاه مدیریت استرس در کودکان، موسسه منظومه خرد، زمستان 

 .1391-1390کارگاه هوش های چندگانه در کالس درس. موسسه منظومه خرد، 

 .1391الی  1395کارگاه قلدری در مدرسه: علل و راهکارها، موسسه منظومه خرد، 

 .1398الی  1388کارگاه بلوغ و تربیت جنسی در دختران، موسسه منظومه خرد، سال 

 . 1391 -1389ل کارگاه تشویق و تنبیه، موسسه منظومه خرد، سا
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 ی شرکت در کارگاه های آموزشی:سابقه

، تهران:  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390ساعته روان تحلیل گری: از فروید تا دوانلو، دکتر نیما قربانی، خرداد  8کارگاه 

 دانشگاه تهران.

 ، تهران: انجمن روانشناسی ایران.1390مرداد (، امیرحسین ایمانی، MBSRساعته کاهش استرس بر اساس هشیاری ) 8کارگاه 

، تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه 1390ساعته گروه درمانی تحلیلی، پروفسور آلفرد پریتز، اردیبهشت  8کارگاه 

 تهران.

، دانشکده 1388بانی، بهمن ، دکتر نیما قرSWP-200ساعته ارزشیابی بالینی و عینی اختالالت شخصیت با استفاده از  10کارگاه 

 روانشناسی و علوم تربینی دانشگاه تهران.

 ، تهران: انجمن علمی روانپزشکی کودك و نوجوان.1386ساعته فرزند پروری موفق، آذر  16کارگاه 

نشگاه شهید ، تهران: دا1385ساعته روش های کار با خانواده های دارای بیمار مزمن، دکتر یاسمن متقی پور، اردیبهشت  8کارگاه 

 بهشتی.

، تهران: دانشگاه تربیت 1381کارگاه یک روزه روان تحلیل گری الکان و روی آوردهای مشاوره، دکتر سید محسن فاطمی، آذر 

 مدرس.

 

 


