جواد ترکاشوند
تحصیالت حوزوی :درس خارج
تحصیالت غیرحوزوی:
کارشناسی روانشناسی عمومی ،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی9831،
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده ،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی9818 ،
دانشجوی دکتری روانشناسی خانواده ،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،

مقاله
مبانی شناخت شناسی ژان پیاژه و نقد آن (ترکاشوند)

معرفت روانشناسی(ترویجی)

چاپ شده

1931

تعامل رفتاری همسران از نگاه اسالم و روانشناسی

معرفت روانشناسی

چاپ شده

1931

(ترکاشوند ،جعفرزاده)
الگوی اسالمی سلسله مراتب در خانواده با رویکرد روانشناختی

علوم حدیث(پژوهشی)

چاپ شده

1931

(ترکاشوند ،مظاهری ،پسندیده)
تحلیل روانشناختی نشوز و راهکارهای سهگانه قرآن

مطالعات اسالم و روانشناسی

(ترکاشوند)

(پژوهشی)

بررسی رابطه روانبنههای ناسازگار اولیه ،ویژگیهای شخصیتی و

روانشناسی و دین (پژوهشی)

چاپ شده

1931

پذیرش

حرص (ترکاشوند)
مفهوم شناسی و تحلیل روانشناختی «رفق» (ترکاشوند ،پسندیده)

علوم حدیث

تدوین

بررسی رابطه بین متغیرهای معاشرت با جنس مخالف ،تصور از خود و

روانشناسی و دین

پذیرش

سالمت روان (زارعی ،ترکاشوند ،هراتیان)
بررسی رابطه روانبنههای ناسازگار اولیه ،ویژگیهای شخصیتی و

اسالم و پژوهشهای

تکبر (ترکاشوند ،هراتیان ،جهانگیرزاده)

روانشناختی

ارائه مدل اسالمی خانواده (خانواده متعادل)

اسالم و روانشناسی(پژوهشی)

(ترکاشوند،مظاهری،پسندیده)

چاپ شده

تدوین

1931

بررسی رابطه روانبنههای ناسازگار اولیه ،ویژگیهای شخصیتی و

روانشناسی و دین

پذیرش

حسادت (ترکاشوند،هراتیان ،ساطوریان ،احمدی)

کتاب
به خواب شیرین بروید ،خواب و بی خوابی

مرکز مشاوره موسسه امام(ره)

چاپ شده

آمادگی های پذیرش نقش همسری

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

تدوین

ترجمه فصل چهار کتاب السیکولوجیه االنتظار

موسسه آینده روشن

فصل روانشناختی شناختی از کتاب شخصیت

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1931
1931

تدوین

کارگاهها و دورههای گذرانده
کارگاه مشاوره مذهبی

دکتر صفورایی  ،قم

1911

کارگاه مصاحبه تشخیصی

دکتر میرزا حسینی ،قم

1913

کارگاه مشاوره پیش از ازدواج ()PMC

دکتر جان بزرگی ،قم

1931

کارگاه زوج درمانی روان تحلیلی

دکتر منیرپور ،قم

1931

کارگاه روانشناسی مثبت

دکتر براتی ،قم

1931

دوره ()PMT

دکتر طهماسیان ،تهران

1931

دوره زوج درمانی شناختی رفتاری

دکتر موتابی ،تهران

1931

کارگاه تشخیص و درمان بیش فعالی

دکتر اکبری ،قم

1931

کارگاه تفاوتهای  DSMچهار و پنج

دکتر براتی ،قم

1931

دوره دوساله روان تحلیلگری

دکتر منیرپور ،قم

کارگاه تکنیکهای مصاحبه در گزینش

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

1931

کارگاه مدرسه مثبت

دکتر براتی ،قم

1939

کارگاه تشخیص و درمان اختالالت کنشی جنسی

دکتر بشارت ،تهران

ادامه دارد

موسسه آموزش
عالی مدت

از 1931

1939

مشاوره
مشاوره اینترنتی(تحصیلی ،اختالالت جنسی)

نهاد رهبری در دانشگاه ها

از  11تا31

مشاوره حضوری(خانواده ،اختالالت روانشناختی)

مدرسه معصومیه

از 1913

مشاوره حضوری(زوج درمانی ،اختالالت جنسی)

مرکز مشاوره حوزه ،صفاییه

از 1931

مشاوره حضوری(زوج درمانی ،اختالالت جنسی)

مرکزمشاوره حوزه ،پردیسان

از 1939

مشاوره حضوری (ازدواج ،زوج درمانی ،خانواده درمانی)

کلینیک فرحان

از 1931

فعالیتهای علمی
تدریس سبک زندگی اسالمی ( 6واحد)

پردیس دانشگاه مازندران

1931

تدریس ساختار اسالمی خانواده

مرکز آموزشی امام علی (ع)

از 1931

تدریس مبانی اندیشه اسالمی 9

طرح والیت

از 1931

استاد دروس عمومی دانشگاه (آیین زندگی)

نهاد رهبری در دانشگاه ها

از 1931

تدریس دروس تخصصی روانشناسی

دانشگاه فرهنگیان

از 1931

مقاالت اینترنتی در موضوع تحصیل و زناشویی

سایت پرسمان

از  13تا31

طراحی آموزشهای روانشناختی خانواده پروژه «خانواده قرآنی»

معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم

1931

مبلغ دانشگاه مازندران

نهاد رهبری در دانشگاهها

برگزاری کارگاه مدیریت تحصیلی

مدارس علمیه سراسر کشور

از 1931

برگزاری کارگاههای برنامهریزی

دانشجویان دانشگاه اصفهان

1931

برگزاری کارگاههای انتخاب همسر

حوزه علمیه معصومیه

1931

گرفتن مصاحبه تشخیصی

ورودی حوزه علمیه قم

از 1931

برگزاری کارگاه فرزندپروری

مدرسه عالی خاتم االوصیاء

1931

برگزاری کارگاههای مهارت بیان احساس

مرکز آموزشی امام علی (ع)

1931

کارگاه خانواده موفق

مدرسه جعفریه مازندران

1931

کارگاه آموزش رفتارهای عبادی به کودکان

مدرسه عالی خاتم االوصیاء

1939

کارگاه مهارتهای دوران عقد

حوزه علمیه قم

از 1939

گرفتن مصاحبه تشخیصی

مدرسه عالی خاتم االوصیاء

1939

کارگاه مهارتهای زندگی مشترک

حوزه علمیه استان چهار محال

1939تیر

از 1931

