
1 
 

 بسمه تعالي
 و اجرايي دكتر مسلم پرتو پژوهشي -علميخالصة سوابق 

 

 
متاهل  :وضعيت تأهل   الدين  عين: تولد محل  20/7/1351: اميرعلي  تاريخ تولد:  نام پدر  مسلم پرتو  : خانوادگي نام نام و

        العات آموزش و پرورشپژوهشگاه مط پژوهشكده تعليم و تربيت، هيات علميعضو : شغل     )   فرزند 2داراي (
  U mparto2020@yahoo.comU U؛partomoslem@gmail.comU: آدرس پست الكترونيكي     09125608074 :شماره تماس

 :آموزشي و يقاتيمورد عالقة تحق ينه هايزم .1
  يو تاب آور ي، خود شناسياريبر بهش يمبتنو كاهش استرس  يستيبهزسالمت و سازگاري، ارتقاء 

 بهشياري، خود شناسي و تاب آوري يو آموزش مهارت هاكودكان و نوجوانان  ياجتماع -يروان يتوانمندساز
  با تاكيد بر  و مصرف الكل و مواد يافسردگ ،يدرمان مشكالت و اختالالت اضطرابهاي  روشو  ينظر يالگوهاها و  زمينه

CBT  وMBCT 
  ياجتماع -يروان يب هايو كاهش آس يريشگيپ يردهاراهب

 آموزش و بهبود سالمت مدرسه
 ن يت و ديسالمت و معنو

 
 :سوابق تحصيلي .2

در امتحان  رتبه اولينكسب (، 1389 الي تير 1383مهر ، دكتري تخصصي روانشناسي سالمت دانشگاه تهران •

 ).ي عالي رتبهو  40/19ي  نمرهرساله با  در دوره آموزشي و دفاع از 61/17ورودي دكترا، كسب معدل 

 ي هاحراز رتب( 21/17، با معدل 1377 الي بهمن 1374بهمن ، دانشگاه تهران كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي •
 ).1374در مجموعة روانشناسي در كنكور كارشناسي ارشد سال ) سوم ي هرتب( ممتاز 

  33/18معدل  ، با1374تير الي  1370مهر ، دانشگاه تبريز كارشناسي روانشناسي باليني •

 .1367در سال  بستان آبادشهيد مدني از دانشسراي تربيت معلم راي مقدماتي سدانشديپلم دريافت  •

 :تاليفات. 3

 :ياتتحقيقتجارب ) الف
دست در (وسطه متدوم ي  اجتماعي موثر بر حفظ و ارتقاي سالمت دانش آموزان دوره -هاي رواني عوامل و شايستگي تعيين
 ).انجام

 .)1394( هاي آموزش پيشگيري در مدارس ارزشيابي اثربخشي طرح
، بهزيستي روانشناختي و شيوع اختالالت و مشكالت )جسمي، رواني و اجتماعي(بررسي مشكالت سالمت عمومي  طرح ملي

ول طرح پژوهشي برتر كسب رتبه ا( ،)1393(خطرساز / تبييني براساس عوامل حفاظتي سنجش مدل: مزمن سالمت در معلمان
 .)1394وزارت آموزش و پرورش در سال 

  ).1392(سراسر كشور  ارزشيابي از برنامه درسي سالمت و تربيت بدني پايه هاي ششم و دوم ابتدايي
 ).ا1390(پژوهشكدة تعليم وتربيت، . بررسي ميزان شيوع مصرف انواع مواد در دانش آموزان دورة متوسطه شهر تهران
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آموزان  خشي آموزش مهارتهاي زندگي بر ارتقاء سطح بهداشت رواني و بهبود توانائيهاي رواني ـ اجتماعي دانشبررسي اثرب
 .1389پژوهشكدة تعليم وتربيت، . سال اول متوسطة شهرتهران

سنجش مدل تبييني نقش متغيرهاي واسطه اي و : بهشياري، تاب آوري و وضعيت مصرف مواد در نوجوانان  در معرض خطر
 ). 1389(؛ "رسالة دكتري ". كانيسم هاي تاثيرگذاريم

سازمان پژوهش و .1381ارزشيابي برون داد برنامة آموزش قرآن در پاية پنجم ابتدايي سراسر كشور در سال تحصيليطرح ملي 
 .1386برنامه ريزي آموزشي،دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي ،

مركزمطالعات تربيت اسالمي . آموزان دورةراهنمايي ومتوسطه شهرتهران نشوتحول قضاوت اخالقي در دا جهت گيري مذهبي
 .1381وابسته به وزارت آموزش وپرورش،

هاي امورتربيتي در مدارس دورة راهنمايي سراسر كشور در سال تحصيلي  ها و فعاليت بررسي ميزان موفقيت برنامهطرح ملي 
 .1378ورش، دفتر آموزش راهنمايي وزارت آموزش و پر. 1375ـ 76

دانشگاه تهران، . آموزان دورة متوسطه شهرتهران بررسي رابطة حمايت اجتماعي ادارك شده، حرمت خود و افسردگي در دانش
1377. 
معاونت ).  قديم(آن با برنامة فعلي  ابتدايي و مقايسة ديني دورة  وتربيت  تعليم  جديد  برنامة  محتوا و ارزشيابي  تحليل

 ).همكار اصلي طرح.(1380،ورتربيتي وزارت آموزش و پرورشآموزش عمومي و ام

. 1378ـ 79هاي اول و دوم ابتدايي سراسر كشور در سال تحصيلي  ارزشيابي جامع برنامة آموزش قرآن در پايهطرح ملي 
 ).همكار اصلي طرح. (1379پژوهشكده تعليم وتربيت، 

هاي  آموزان نسبت به معلم و هدف ي نقش بر تغيير نگرش دانشتأثير روشهاي تدريس سخنراني، بحث گروهي و ايفا مقايسة 
 ).همكار اصلي طرح. (1379پژوهشكده تعليم وتربيت، .  ارزشي درس ديني سال اول راهنمايي

 
 :مقاالت )ب

. آموزان پايه اول متوسطه ورزي در دانش هاي زندگي بر بهبود خود كارآمدي و جرات بررسي اثربخشي برنامه آموزش مهارت
 .170 -145، )2(31 ،1394تابستان فصلنامه تعليم و تربيت، 

فصلنامه مسائل ، اجتماعي در تحول قضاوت اخالقي نوجوانان دانش آموز -گيري مذهبي و وضعيت اقتصادي نقش جهت
 .34 -15، 1، 1394كاربردي تعليم و تربيت اسالمي، پاييز 

اقتصادي و  -ر پايه سوم راهنمائي و رابطة آن با وضعيت اجتماعيآموزان پسر در معرض خط شيوع مصرف انواع مواد در دانش
با توجه به محرمانه بودن گزارش طرح پژوهشي مربوطه، امكان ارائه مقاله به مجالت مرتبط جهت چاپ فراهم ( وضعيت مصرف مواد در خانواده

 .)نشد

آموزان پسر در  نواع مواد توسط دانشاقتصادي در مصرف ا -نقش مصرف مواد توسط اعضاي خانواده و وضعيت اجتماعي
با توجه به محرمانه بودن گزارش طرح پژوهشي مربوطه، امكان ارائه مقاله به مجالت مرتبط جهت چاپ فراهم (معرض خطر پايه سوم متوسطه 

 .)نشد

اي بهزيستي و  طهآزمون نقش متغيرهاي واس:  تأثير مستقيم و غيرمستقيم بهشياري بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر

 .36- 17ص  -1389پاييز  -3شماره  -40، سال شناسي و علوم تربيتي مجلة روان. درماندگي روانشناختي
، پاييز 31هاي آموزشي، شمارة  فصلنامه علمي و پژوهشي نوآوري. يابي برون داد برنامة آموزش قرآن پايه پنجم ابتدايي ارزش
1388. 

علمي و (فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم وتربيت . آموزان اوت اخالقي دانشگيري مذهبي و تحول قض بررسي جهت
 .1386، تابستان 30، شمارة )پژوهشي
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؛ دورة )پژوهشي و علمي(مجلة علوم روانشناختي. آموزان رابطة حمايت اجتماعي ادراك شده، حرمت خود و افسردگي دانش
 .1383، پاييز 11سوم، شمارة 

آموزان پاية دوم ابتدايي در  داف عاطفي و نگرشي برنامة جديد و قديم تعليم وتربيت ديني در دانشاي تحقق اه بررسي مقايسه
، بهار و تابستان 20و 19شماره پياپي ،)علمي و پژوهشي(فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم وتربيت . 1379ـ 80سال تحصيلي 

1383. 
 آموزان پايه اول متوسطه، هاي مقابله با تنيدگي در دانش شيوههاي زندگي بر بهبود  بررسي كارآمدي برنامه آموزش مهارت

 .1394ي، تهران دانشگاه شهيد بهشتي، علوم رفتار يالملل نيكنگره ب نيدوم
 نيدوماجتماعي،  -هاي رواني هاي زندگي و پيشگيري از آسيب ي مهارت آموزان در زمينه سنجش نيازهاي آموزشي دانش

 .1394ي، تهران دانشگاه شهيد بهشتي، علوم رفتار يالملل نيكنگره ب
 يالملل نيكنفرانس ب نيواول يكنفرانس مل نيدومآموزان،  هاي زندگي در ارتقاء حل مسأله دانش كارآمدي برنامه آموزش مهارت

 .1394ي، در علوم انسان نينو يپژوهش ها
 يالملل نيكنفرانس ب نيواول يكنفرانس مل نيدومآموز،   مذهبي دروني و بيروني در نوجوانان دانش  گيري          تحولي جهت  بررسي

 .1394ي، در علوم انسان نينو يپژوهش ها
مشاوره، خانواده و "اولين كنگره ملي آموزان در معرض خطر،  نقش عوامل خانوادگي در گرايش به مصرف مواد توسط دانش

 .1394، )ره(، تهران، كميته امداد امام خميني "توانمند سازي اقشار آسيب پذير جامعه
 رشدهمايش پيشگيري . ها و راهكارها چالش: مدار در نظام آموزش و پرورش –)تحول(هاي پيشگيري رشد  ها و فعاليت برنامه
 .1394، پژوهشگاه قوه قضاييه، مدار

ه مقاله در مجموعه چكيده مقاالت زا؛ چاپ چكيد آسيب/ و باورها و رفتارهاي سالمت بخش سبك زندگي ،فضاي مجازي
 .1393همايش فضاي مجازي و تربيت اسالمي، 

 روانشناسي و تربيتي علوم ملي همايش معنوي، اولين -ديني هاي سنت و روانشناسي در مراقبه و بهشياري ي چندگانه وجوه

 .1393سالمت، دانشگاه آزاد اسالمي بندر گز،  و معنويت
 علوم ملي همايش اولينآموزان،  دانش سالمت ارتقاء و تأمين ي زمينه در پرورش و آموزش نظام هاي فعاليت و رويكردها

 .1393سالمت، دانشگاه آزاد اسالمي بندر گز،  و معنويت روانشناسي و تربيتي
كتاب تربيت ). ع(دبيرستاني شهرتهران به زندگي و شخصيت حضرت امام علي  آموزان ررسي عوامل مؤثر بر جذب دانشب

  .1379")ع(مجموعه مقاالت تربيت در سيره و كالم امام علي"مي اسال
Parto, M. (2011). Problem solving, self- efficacy, and mental health in adolescents: 

Assessing the mediating role of assertiveness. WCPCG-2011, Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 30, 644 – 648.    

Parto, M., & Besharat, M. A. (2011).  Mindfulness, psychological well-being and 
psychological distress in adolescents: Assessing the mediating variables and 
mechanisms of autonomy and self-regulation.  WCPCG-2011, Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 30, 578 – 582. 

Parto, M., & Besharat, M. A.(2011).  The direct and indirect effects of self- efficacy 
and problem solving on mental health in adolescents: Assessing the role of coping 
strategies as mediating mechanism. WCPCG-2011, Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 30, 639 – 643. 

 Parto, M. (2006). Religious Orientation and Moral Judgment: Evidence of 
Developmental Relationships in a Sample of Iranian Adolescents." 13th European 
Conference on Personality, 2006,  Athens – Greece. 
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 ها  كتاب )ج
 )در دست انتشار( سالمت يهاي پيشگيرانه و ارتقا اي بر رويكردهاي مبتني بر بهشياري در مداخله مهمقد

 .1391 انتشارات آواي نور، تهران؛ ،)توسط جمعي از مترجمان  ترجمه(تحقيق پيشرفته در روانشناسي   روش
 .1381؛ پژوهشكده تعليم وتربيت، )تدوين و تاليف به صورت مشترك با آقاي حسين دهقان. (آموزش و پرورش و توسعه

 .1381. ؛ انتشارات پژوهشكده تعليم وتربيت)همكاري در تدوين. (و منشور اصالح نظام آموزش و پرورش ايران سند
 

 :هاي پژوهشي نظارت بر طرح) د
  1392، هرانهاي دخترانه شهر ت اي و تخصصي مشاوران دبيرستان بررسي سطح توانمندي و راههاي ارتقاء توانمندي حرفه

  1391، ابتداييدورة ارزشيابي پاياني درس تربيت بدني 
 1392، كشور بررسي سطح سالمت الگوهاي غذايي دانش آموزان عادي و استثنايي

، )دانشگاهي ي متوسطه و پيش دوره( 1389سنجي سؤاالت امتحان نهايي و هماهنگ كشوري خرداد ماه  هاي روان تحليل شاخص
1392 

 1392، و راهنماي معلم پايه اول دوره متوسطه اول )دختران و پسران ويژه(هاي زندگي  رسي آداب و مهارتتأليف كتاب د
 ي علميها گزارش )ه

 .1393، مدار در پيشگيري از جرم و ارتقاء سالمت جامعه -نگر و رشد بررسي ابعاد مفهومي و نظري رويكرد تحولي
هاي تربيت  ها و فعليت تجهيزات و وسايل ورزشي مورد نياز براي اجراي برنامه تحليل وضعيت مدارس ابتدايي از نظر امكانات، 

 .1393، بدني
 .1387مباني ، رويكردها ،چالش ها و راه كارها،: آموزش مهارتهاي زندگي

 .1387رويكردها وروشهاي كاهش استرس، : نار آمدن با استرسك
 .1387معنوي،  ñت مزمن بر اساس مدل خودشناختي فرآيند حمايت روانشناختي در كار با مبتاليان به مشكال

                      .1386ارائه مدل پيشگيري مدرسه محور، : مروري بر برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد توسط كودكان و نوجوانان
 .1386محور،  ñهاي حمايت خانواده و ارتقاء سالمت آن با رويكرد اجتماع  برنامه

 .1385مروري بر نتايج مطالعات ، داللت ها و راهبردهاي پيشنهادي، :ر نظام تعليم و تربيت رسميآموزش قرآن د
 .1385، )نقش عوامل شخصيتي در استرس ( شخصيت و استرس  

پايبندي  اجتماعي و هاي كنشها با  آنتعارض  ،هاي اخالقي ارزش ،مروري بر پژوهش هاي انجام شده در حوزة نگرش هاي مذهبي
 ,1384 ،القبه اخ

 :فعاليت هاي آموزشي .4
  )1392 -1389( در دانشگاه پيام نور كرجدرماني  هاي مشاوره و روان بهداشت رواني و نظريه ، س آسيب شناسي روانيوتدريس در

 )1392(فرهنگيان در دانشگاه شناسي بازي  و رواندرماني  هاي مشاوره و روان تدريس درس نظريه
 تخصصي -هاي آموزشي ها و كارگاه ر دورهشركت د: سوابق آموزشي. 5

 .1391-92علم ديني در ترم دوم سال تحصيلي ي آموزشي  دوره
  22/9/1383لغايت  14/9/1384 ازمدت تدريس شده توسط دكتر نيما قرباني  پويشي كوتاه كارگاه آموزشي دو روزه روان

  .براي كودكان و نوجوانان،  "Cognitive-Behavioral Therapy Techniques"روزه  6كارگاه آموزشي 
 
 



5 
 

 :ت در شوراها يو عضو يياجرا يت هايفعال. 6
 ) 1391از سال (پژوهشكده تعليم وتربيت تربيت بدني  سالمت و يمديرگروه پژوهش

 ) 1391از سال (سالمت و تربيت بدني پژوهشكده تعليم وتربيت  يعضو هيات علمي گروه پژوهش
 1390پ، . وزارت آ عضوكميتة پژوهشي معاونت پرورشي

 تاكنون 1391عضويت و شركت در شوراي پژوهشي معاونت سالمت و تربيت بدني 
 تاكنون 1391عضويت در شوراي برنامه ريزي درس تربيت بدني دفتر تأليف سازمان 

 )1390تا 1389از سال (عضو هيات علمي گروه مشاوره و روانشناسي تربيتي پژوهشكده تعليم وتربيت 
 1391تا  1390سالمت، امنيت غذايي و رفاه اجتماعي  عضو كميسيون

 )                                 1390 تا 1382از سال (پژوهشكده تعليم وتربيت  يتيعضو شوراي پژوهشي گروه مشاوره و روانشناسي ترب
 يها يو نوآور يدرس يبرنامه ها يو بهداشت موسسة پژوهش يت بدنيترب يدرس يعضو شوراي گروه پژوهش در برنامه ها

 )1390 تا 1385از سال ( يآموزش
مديرگروه پژوهش در برنامه هاي درسي تربيت بدني و بهداشت موسسة پژوهشي برنامه هاي درسي و نوآوري هاي آموزشي 

 )1387تا  1385از سال (
  1388شور، ن به نظام آموزش و پرورش كينو يكردهايورود رو ياتيو عمل يين برنامة اجرايتة تدويعضو كم

 ) 1380تا  1377از سال ( عضو شوراي گروه پژوهشي تعليم وتربيت اسالمي پژوهشكده تعليم وتربيت
 ) 1381سال(عضو شوراي گروه پژوهشي جامعه شناسي آموزش و پرورش

  1381همايش ملي مهندسي اصالحات در آموزش و پرورش در سال  يتة علميعضو كم
 . 1381كشور به عنوان نمايندة پژوهشكده تعليم وتربيت در سال  6عضو شوراي كانون پژوهشي منطقه 

  .تاكنون  1377داوري و ارزشيابي صدها پيشنهاده و گزارش پژوهشي از سال 
 ) 1384از سال (همكاري با مؤسسات و مراكز ارائه خدمات روانشناختي و مشاوره 

 
 : ها و همايش مجالتمقاله  يداور. 7

  يآموزش يها يوآورن يپژوهش -يفصلنامة علم
 پژوهشي تعليم و تربيت  -فصلنامة علمي

 هاي تربيت اسالمي فصلنامه پژوهش
 پژوهشي خانواده و پژوهش _فصلنامه علمي 

 ي داوران چندين همايش ملي ي علمي و كميته عضو كميته
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