رزومه علمی ،پژوهشی و اجرائی

مشخصات فردی
نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره تلفن همراه

بهمن

کرد

1355

09143800915

پست الکترونیک
Kord_b@yahoo.com

مشخصات تحصیلی
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

معدل

سال اخذ مدرك

کارشناسی

علوم تربیتی

دانشگاه شهید چمران اهواز

15/94

1387

کارشناسی ارشد

تحقیقات آموزشی

دانشگاه خوارزمی

17/82

1381

دکترای تخصصی

روان شناسی تربیتی

دانشگاه آزاد اسالمی

18/86

1391

عنوان پایاننامه

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد

دانشگاه
تحصیلدرس علوم تجربی دانش آموزان پسر
محلتحصیلی
شرفت
بررسی تاثیر بازخورد در ارزشیابی تکوینی بر پی

دکترای تخصصی

مدرك
اخذ
1381
-82
ساللی
پایه پنجم ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصی
پیشبینی استرس تحصیلی دانشجویان بر اساس خوددلسوزی ،اهداف پیشرفت تحصیلی و انعطافپذیری
معدل

کنشی (تاب آوری)

سوابق تدریس
نام دانشگاه یا موسسه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

عنوان دروسی که تدریس نمودهام
روش تحقیق کمی و کیفی ،روش تحقیق
پیشرفته(کارشناسی ارشد) ،آمار توصیفی و
استنباطی(کارشناسی و کارشناسی ارشد) ،آمار استباطی
پیشرفته (کارشناسی ارشد) ،روان سنجی(کارشناسی)،
آزمون های روان شناختی  1و ( 2کارشناسی) ،زبان
تخصصی روان شناختی(کارشناسی ارشد) ،بازسازی

1

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1384

تا کنون

مثبت ،مشاوره و روان درمانی مثبت گرا(کارشناسی
ارشد) ،سالمت و شادکامی(کارشناسی ارشد) ،هوش
هیجانی(کارشناسی ارشد) ،نظریه های روان درمانی
(کارشناسی) ،سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی(کارشناسی و کارشناسی ارشد) و روان شناسی
تربیتی(کارشناسی) روان شناسی هوش و سنجش
آن(کارشناسی) ،ارشد) ،نظریه ها و روش های
آموزش(کارشناسی ارشد) روشها و فنون
تدریس(کارشناسی)،

اساسی

مباحث

در

روان

شناسی(کارشناسی)،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه روش

تحقیق

(کارشناسی

ارشد)و

آمار

1393

1395

استنباطی(کارشناسی ارشد) ،روان سنجی ،و آزمون های
روانی(کارشناسی ارشد).
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوکان

دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

روان شناسی رشد(کارشناسی ارشد)

1395

تا کنون

روان سنجی(کارشناسی) ،آزمون های روان

1394

تا کنون

شناختی(کارشناسی)  ،روان شناسی تربیتی(کارشناسی
ارشد) و نظریه ها و روش های آموزش(کارشناسی
ارشد) و ...
دانشگاه کردستان

روش تحقیق  ،آمار توصیفی و استنباطی ،سنجش و اندازه

1381

1384

گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(کارشناسی)
مرکز سما

سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،

1387

تا کنون

آمار حیاتی و روان شناسی تربیتی،
سازمان مدیریت دولتی

روش تحقیق(،دکترا ) آمار پیشرفته(دکترا)

1382

1383

مقاالت علمی:
مقاالت
Kord, B., Shierbagi, N. (2009) "Using Different Feedback in Formative evaluation and Their
Effects on Achievement in Iranian Elementary School students" Journal of Behavioral
Sciences(JBS)Official Journal of Department of Applied Psychology University of the Punjab,
Lahore, Pakistan VOLUME 18 Number 1-2: 1-16
Kord, B., Pasha Sharifi, H. (2014) "The Role of Achievement Goals and Self-Regulation On college
student's Academic Performance", Journal of Behavioral sciences in Asia. 6: 42-51.
Ahmadnejad, H., kord, B. (2016) "Organizational Citizenship Behavior and its Relationship with
Personnel Organizational Performance of Customs in the West Azerbaijan Province". 3(1), 135142.
2

Ghaderdostat H, Kord B. Predicting marital adjustment based on psychological well-being and
couples' happiness. Chron Dis J 2018; 6(4): 192-8.

مقاالت علمی-پژوهشی:
کرد بهمن ،شریفی ،حسن پاشا ،و میر هاشمی  ،مالک )1392( .نقش جهت گیری اهداف پیشرفت و خودتنظیم گری در پیشبینی
عملکرد تحصیلی دانشجویان .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی820-829 ) : 10 ( 13 .
کرد ،بهمن و پاشا شریفی ،حسن .)1393( .بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس خوددلسوزی در بین دانشجویان .فصلنامه اندازه
گیری تربیتی76-92 ), 16 ( 4 ،
کرد ،بهمن و مهدوی ،مهدی )1390( .رابطه سبک های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه با عملکرد دانشجویان در
آزمون های پاسخ نگار و پاسخ گزین .فصلنامه روان شناسی تربیتی7 ( 21 ,) 56-72،
کرد ،بهمن و احمدی ،فریدون . )1387( .بررسی نیازهای غالب اعضاء با کیفیت عملکرد آموزشی آنان در واحدهای دانشگاهی
منطقه .فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی136-121 )، 2 ( 5 ،
کرد  ،بهمن و احمدی فریدون . )1392(.رابطه رفتارشهروندی سازمانی و عملکرد آموزشی معلمان استان کردستان .مجله رفتار
سازمانی در آموزش و پرورش.78 )، 1 ( 1 ،

مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی
-

بهمن کرد ،آزاد عبداله پور ،کمال آفانی( )1389ارزیابی نیازها و فرانیازهای اساتید گروه های علوم پایه و رابطه آن با
عملکرد آموزشی ،اولین همایش سراسری آموزش علوم پایه در آموزشکده های سما و چالشهای پیش روی آن.

-

آزاد عبداله پور  ،امید شکری  ،کمال افاتی و بهمن کرد )  1389آزمون تعمیم پذیری الگوی روابط ساختاری بین
صفات شخصیت ،سبکهای مقابله با استرس ،تنیدگی تحصیلی ادراك شده و واکنشها به تنشگرهای تحصیلی با
مقیاسهای بهزیستی» ذهنی در گروههای جنسیتی مختلف دانشجویان اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی
موثر بر سالمت.

-

کمال آفانی،سیامند قادری ،آزاد عبداله پور ،بهمن کرد( )1389بررسی عوامل موثر بر انگیزش برای مطالعه و موفقیت
تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد ،اولین همایش سراسری آموزش علوم پایه در آموزشکده
های سما و چالشهای پیش روی آن.

-

بهمن کرد و فریدون احمدی ( )1389بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی و عملکرد آموزشی معلمان .دومین کنگره
ملی دوساالنه روان شناسی صنعتی و سازمانی ایران.

-

آزاد عبداله پور ،بهمن کرد( )1390مبانی نظری هویت روانشناختی ،اولین همایش ملی بهداشت روان دانشجویان.

-

کیومرث کریمی ،آزاد عبداله پور ،بهمن کرد( )1391بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و نگرشهای صمیمانه.
نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین.

-

الهام داداشپور ،آزاد عبداله پور ،بهمن کرد()1397رابطه سبکهای مقابله با تنیدگی و خالقیت هیجانی با سالمت روانی.
اولین همایش ملی یافته های نوین روان شناسی تربیتی و چالشهای پیش رو،علوم وتحقیقات تهران

-

علی حمزه ،بهمن کرد ،آرام اژدری ،منیره شمسی هوالسو و شیرین فیضی ( )1396تبیین سازگاری زناشویی بر اساس
3

امیدواری و نحوه استفاده از فضای مجازی در بین دانشجویان متاهل دانشگاههای جنوب استان آذربایجان غربی،
کنفرانس بین المللی روان شناسی  ،مشاوره و تعلیم و تربیت.
-

روشن ضمیر نیکو ،سپیده  ،آزاد عبداله پور و بهمن کرد ( )1395رابطه هوش موفق با رضایت از زندگی در بین دانش
آموزان دختر و متوسطه دوره اول ارومیه ،کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

-

عطا اهلل محمودی ،بهمن ،کرد و آزاد عبداله پور ( )1395بررسی رابطه خودکارآمدی با تاب آوری تحصیلی در بین
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد ،اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت،
حسابداری و روان شناسی و اقتصاد.

-

عطا اهلل محمودی ،بهمن ،کرد و آزاد عبداله پور ( )1395بررسی رابطه شادکامی با تاب آوری تحصیلی در بین
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد ،اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت،
حسابداری و روان شناسی و اقتصاد.

-

سودابه اصالنی و بهمن کرد ( )1395بررسی رابطه شفقت ورزی و جهت گیری اهداف پیشرفت با استرس ادراك شده
تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوکان  ،دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در
علوم تربیتی  ،مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران.

-

کرد  ،بهمن ( )1385بررسی بازخورد در ارزشیابی تکوینی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی .اولین همایش علمی و
آموزشی علوم تربیتی استان آذربایجان غربی

-

کرد  ،بهمن ( )1387پژوهش مدرسه ای؛ چالشها و رهیافت های فرا روی آن .همایش مدیریت پزوهش در مدرسه،
اراك.

-

اوین باریکان  ،محمدآزاد عبداهلل پور و بهمن کرد ( )1396بررسی رابطه ی بین عزت نفس با بهزیستی مدرسه در بین
دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهاباد .سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات
اجتماعی و روان شناسی ایران .

-

عطااهلل محمودی و بهمن کرد ( )1395بررسی رابطه بین تفکر انتقادی با شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور
بوکان .سومین کنفرانس بین المللی روان شناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی.

-

بهمن کرد ،ناصر یوسفی و ناصر صدقی بوکانی ( )1393نقش هوش معنوی در تبیین سازگاری زناشویی :با
میانجیگری شادکامی زوجین .اولین کنگره ملی روان شناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده

-

بتول دینی  ،بهمن کرد و اقبال اسماعیل سرخ ( )1394بررسی نقش ذهن آگاهی و تاب آوری در پیش بینی استرس
ادراك شده در مادران کودکان کم توان ذهنی .کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی ،آینده پژوهی و توانمند
سازی

-

لقمان ابراهیم نژادیان و بهمن کرد ( )1394رابطه بین عوامل شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان مقطع دوم
متوسطه شهرستان نقده .کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روان شناسی ایران

-

لقمان ابراهیم نژادیان و بهمن کرد ( )1394رابطه بین سالمت روان و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان مقطع متوسطه.
کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روان شناسی ایران

-

لقمان ابراهیم نژادیان و بهمن کرد ( )1394رابطه بین سالمت روان و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان مقطع متوسطه
دوم شهرستان نقده .اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

-

لیال شیخ بگلو و بهمن کرد ( )1394بررسی تاثیر نظام آموزش دوری از بعد عاطفی برانگیزش تحصیلی دانش آموزان
ابتدایی شهرستان ارومیه .کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روان شناسی و آسیب های اجتماعی
4

ایران
-

مریم مام رمضانی  ،بهمن کرد و جمال رزی ( )1393بررسی اثربخشی الگوی بدیعه پردازی بر پیشرفت تحصیلی درس
هدیه های آسمانی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر پیرانشهر .نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی

-

آرزو احمد ثانی ،بهمن کرد و آزاد عبداله پور ( )1396بررسی رابطه تبین جهت گیری اهداف و راهبردهای تنظیم
شناخت هیجان با بهزیستی تحصیلی .چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه.

-

سپیده روشن ضمیر نیکو ،آزاد عبداله پور و بهمن کرد ( )1395رابطه تمایز یافتگی خود با رضایت از زندگی در بین
دانش آموزان دختر و متوسطه دوره اول شهرستان ارومیه ،کنفرانس بین المللی روان شناسی  ،مشاوره و تعلیم و تربیت.

عضویت در مجامع علمی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران.

1382

تا کنون

عضو کمیته علمی و داوران مجله علمی پژوهشی مطالعات روان شناسی تربیتی

1390

تا کنون

 1392تا
علمی سال
زاهدان از
کنون روان درمانی خانواده
مشاوره و
پژوهشی
دانشگاهمجله
عضو کمیته علمی و داوران

1385

تا کنون

 1390تا
ی سال
علماز
کردستان
عضو کمیته علمی ودانشگاه
کنونروان شناسی تربیتی
مطالعات
پژوهشی
داوران مجله

1391

تا کنون

 1392تا
زاهدانملیاز سال
دانشگاه
کنوندر بستر تغییرات1393 ،
پرورش
آموزش و
همایش
عضو کمیته علمی و داوران

1393

1393

عضو کمیته علمی و داوران دومین همایش ملی روان شناسی در دانشگاه پیام نور

1390

1390

 1393وابسته به اداره آموزش و پرورش
مهاباد،حسابی
عضو هیات امنای پژوهش¬سرای دکتر

1396

تا کنون

1397

تا کنون

عضو کمیته علمی و داوران مجله علمی پژوهشی بیماریهای مزمن

1397

تا کنون

عضو کمیته علمی همایش ملی روان شناسی تربیتی(دانشگاه آزاد اسالمی واحد

1395

1395

1395بر) گرایش جوانان به اعتیاد و راههای
مهاباد ،موثر
عضو کمیته علمی همایش استانی عوامل

1393

1393

عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه شهرستان مهاباد

پیشگیری از آن (دانشگاه آزاد اسالمی واحد
فعالیتهای اجرائی ،فرهنگی وکاری

سال انجام

معاون دانشگاه و رئیس مرکز فرهنگی و آموزشی سمای مهاباد

1386

مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

1389

مدیر گروه آموزشی روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

1395

مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

1385

دبیر علمی همایش منطقه ای «اقدام پژوهی در تعلیم و تربیت» دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

1386

5

دبیر علمی همایش ملی «روان شناسی تربیتی» دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

1394

روان شناس مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد  1386تا کنون

1386

دارنده پروانه تخصصی خدمات مشاوره ای و روان شناختی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

1392

6

