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  نام بهرادبه
  

  CV (خالصه)پژوهشی سوابق علمی و 
  

  )ریزي آموزشیسازمان پژوهش و برنامه 18 : پایه و استادیار (عضو هیئت علمی                    بهنام بهرادو نام خانوادگی : نام 
  و هیجانی: اختالالت رفتاري گروه پژوهشی

Email: b_behrad@gmail.com 
  

  مدارج تحصیلی
 دانشگاه عالمه طباطبایی شناسی روانشناسی بالینی ازکار 
 دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد روانشناسی از 
  دکتري تخصصی روانشناسی سالمت )Ph.D( دانشگاه تهران از  

  تجارب حرفه اي
  پژوهشگاه مطالعات مطالعات آموزش و پرورش  :ریزي آموزشیسازمان پژوهش و برنامهعضو هیئت علمی

 اختالالت رفتاري و هیجانی) (گروه
 فعالیت بالینی     

  آموزشی تجارب
  دانشگاه عالمه طباطبایی دانشکدة روانشناسی  تدریس در 
 در رشته روانشناسی    دانشگاه پیام نور در سیدرت  
 در رشته روانشناسی  ي تهراندانشگاه  آزاد واحد مرکز تدریس در  
 تدریس در دانشگاه علمی کاربردي 
 در زمینۀ بهداشت روان، پیشگیري از رفتارهاي پرخطر و غیره اي ضمن خدمتدوره ه مدرس 
  مدرس کارگاههاي ضمن خدمت معلمان و مربیان در زمینۀ رشد اجتماعی و هیجانی 
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  پژوهشی-مقاالت علمی
 ؛ تحلیل رابطه خصومت و خشم با شدت انسداد عروق کرونر قلب.  )1377( .؛ رستگاري، یدالهبهراد، بهنام

 ؛ تهران.2و1، شماره  5هاي روانشناختی  ، دوره پژوهش
 ) .فراتحلیل شیوع ناتوانیهاي یادگیري در دانش آموزان ابتدایی ایران؛ پژوهش در حیطۀ کودکان 1384بهراد، بهنام .(

 .4استثنایی؛ سال پنجم؛ شمارة 
 ).هیجانی در بدو ورود - ماعی). مطالعۀ ملی ارزیابی آمادگی تحصیلی کودکان در حیطۀ رشد اجت1385بهراد، بهنام

 به دبستان.تهران :پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 تأثیر مداخالت هیجان محور و شناختی 1393؛ صادقیان، سعید. (هادي، احسان بهراد، بهنام؛ رستمی، رضا؛ بهرامی.(

روانشناسی . فصلنامۀ علمی پژوهشی HRVاز طریق افزایش فرکانس رزونانس  CABGبر کاهش استرس بیماران 
 3سالمت، 

 افزایش فرکانس رزونانس ).تأثیر 1393؛ رستمی، رضا؛ صادقیان، سعید. (، هادياحسان بهراد، بهنام؛ بهرامیHRV  بر
 ).1(6. فصلنامۀ پژوهشهاي کاربردي روانشناختی، CABGعروق کرونر قلب بدنبال جراحی کاهش افسردگی بیماران 

 ) .هیجانی و سوء مصرف دارویی: نقش یادگیري اجتماعی  -م شایستگی اجتماعی). تحلیل رابطۀ عد1394بهراد، بهنام
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست  و هیجانی مبتنی بر مدرسه در پیشگیري. فصلنامۀ علمی پژوهشی اعتیاد پژوهی

  (پذیرش چاپ) جمهوري
 ) .فصلنامه  .بر مدرسه: بهترین راهبرد براي پیشگیري از اعتیاد (خالء نظریه و عمل) پیشگیري مبتنی). 1394بهراد، بهنام

 ).7(2، ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوري سالمت اجتماعی و اعتیاد

 ) .رشد و پرورش شخصیتی، رفتاري و اخالقی کودکان و معرفی برنامۀ تفکر سازنده به عنوان ). 1394بهراد، بهنام
 ) 1394. (ارائه شده در همایش ملی آموزش ابتدایی، بیرجند، دیماه ت سیستمی مبتنی بر شواهد در مدارسالگوي مداخال

 ) .هاي مبتنی بر شواهد و الگوي ). خالء نظریه و عمل در حوزة تربیت در آموزش و پرورش(برنامه1395بهراد، بهنام
  )95. (مقاله برگزیده در همایش ملی تربیت، قم ، خرداد سیستمی)

  
  

  سال گذشته 7-6از  پژوهشی فعالیتهاي
  
 1سازي و متناسب سازي برنامۀ تفکر سازنده (آمادهPATHS( اولین برنامۀ معتبر بین) المللی در زمینۀ ارتقاء

ضر اسال که در حال ح 12تا  6و پیشگیري از مشکالت رفتاري و رفتارهاي پرخطر براي سنین  روانی سالمت
مجلد، یک راهنماي اجرا، کیت ارزیابی و  6در حال اجرا است. این برنامه شامل  پیشرفتۀ جهان کشور 30در 
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صفحه اي که براي پایه هاي آمادگی تا ششم  1800این برنامۀ  صفحه است). 1800متعلقات برنامه در حدود 
 .آمادة بهره برداري است 1393در دست آماده سازي بوده که از سال  1387ابتدایی طراحی شده از سال 

 1سازي برنامۀ مهارتهاي نوجوانی الینز کوئست(سازي و متناسبآمادهSFA( برنامۀ معتبر بین) المللی در زمینۀ
ارتقاء سالمت روانی، پیشگیري از مشکالت رفتاري و رفتارهاي پرخطر(مشکالت جنسی، خشونت، 

کشور جهان در حال  95اکنون در بیش از سال که هم 15تا  13سوءمصرف دارویی و . . .) براي سنین 
را طی سازي آماده مراحل اولیۀمجلد و راهنماي اجراي برنامه است که هم اکنون  11این برنامه شامل اجراست.

  .کندمی
  بررسی اثربخشی برنامۀ تفکر سازنده  بر ارتقاء رشد اجتماعی و هیجانی، افزایش شاخصهاي مثبت رفتاري و

  در دست اجرا)پژوهش (ی اجرایی یائۀ الگوپیشگیري از مشکالت رفتاري کودکان و ار
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