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شناسی و مدرک دکتری دارای دو مدرک دکتری تخصصی روان 1385آموختۀ سال دانش
شناسی از دانشگاه تربیت مدرس، دانشیار روان (کلیه رشته ها)صالحیت مدرسی روانشناسی 

در گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی، دبیر و مسئول کمیته 
شناسی ایران ، عضو شناسی سالمت ایران، عضو هیات مدیره انجمن روانآموزش انجمن روان

ت مدیره انجمن روانشناسی پلیس ایران، عضو هیات موسس اتحادیۀ هیات موسس و هیا
شناسی و مشاوره کشور و بازرس دوره چهارم سازمان نظام روانشناسی های علمی روانانجمن

های ای ایشان بر حیطهو مشاوره کشور هستند. تمرکز پژوهشی، آموزشی و مداخله
های سالمت خانواده و بهداشت روانی هشناسی بالینی ورزشی، روانشناسی سالمت، حوز روان

با تاکید بر ورزشکاران،دانشجویان و پیشگیری از انواع آسیب های اجتماعی، مداخالت 
 .روانشناختی و همچنین ارتقای سالمت و عملکرد است

اساسی ترین سوابق اجرایی ایشان عبارت است از: معاون کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان 
ات و فناوری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و ارتقای خانواده وزارت وزارت علوم، تحقیق

ورزش و جوانان، دبیرکمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده، مدیر کل آموزش دانشگاه جامع 
علمی کاربردی، ، مدیر مرکز بهداشت و مشاوره و مسئول امور آموزشی دانشکده ادبیات و 

و مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی، نایب رییس شورای  علوم انسانی و مدیرگروه روانشناسی
استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اردبیل، قائم مقام معاونت آموزش، عضو شورای 

 . آموزش و عضو چندین کمیسیون تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

 1382ونه کشوری در سال عمده ترین سوابق علمی حرفه ای ایشان عبارتند از : دانشجوی نم
و اخذ لوح افتخار از ریاست محترم جمهوری، مدرس دروس دانشگاه جامع علمی کاربردی در 
شبکه تلویزیونی آموزش کشور،کارشناس مسایل خانواده در برنامه های برون مرزی شبکه 
جهانی سحر، عضو کمیته تخصص ارزیابی عملکرد قضات معاونت پیشگیری از جرم قوه 

، عضو کمیته راهبردی و مشورتی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، فناوری، قضاییه
روانشناس باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور. روانشناس تیم ملی پارالیمبیک والیبال ایران، 



روانشناس فدراسیون تکواندوی ایران. در حال حاضر، دکتر صبحی قراملکی با عضویت در 
ه ملی المپیک، مرکز روانشناسی آکادمی ملی المپیک، گروه کمیسیون روانشناسی ورزش کمیت

روانشناسی ورزش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، ساب کمیته روانشناسی ورزش 
کمیته پژشکی فدراسیون فوتبال و مشاوره تخصصی به تیم های ورزشی لیک برتر و ملی 

ت های علمی قابل توجه مشغول تداوم فعالیت های علمی حرفه ای است. بخشی از فعالی
دکتر صبحی به تالبف منابع درسی دانشگاهی. کتاب تالیفی و مشترک ایشان با آقای دکتر 

 1380جلیل باباپور خیرالدین با عنوان اختالالت یادگیری: رویکرد درمانی و آموزشی، در سال 
دکتر ناصر  به عنوان کتاب سال دانشجویی انتخاب و لوح افتخار دریافت کرده است. همچنین،

صبحی قراملکی به همراه سایر مولفان دانشگاهی با تالیف چند کتاب در تهیه منابع درسی و 
آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، نقش اساسی ایفا کرده و با تالیف کتابهای درسی 
و دانشگاهی روانشناسی تفاوت های فردی و اخالق حرفه ای منبع درسی کشوری در اختیار 

جشنواره ملی و  3در  1398یان قرار داده است. کتاب اخالق حرفه ای ایشان در سال دانشجو
بین المللی به عنوان اثر برتر انتخاب و لوح افتخار دریافت کرده است. دکتر ناصر صبحی 
قراملکی در راه اندازی گروه روانشناسی در دانشگاه محقق اردبیلی و گسترش گرایشها و ارتقاء 

اسی ارشد و دکتری تخصصی، همراه با برخی پیشکسوتان روانشناسی آن به مقاطع کارشن
سال افتخار همکاری در آن دانشگاه را دارد.  20دانشگاه ، نقش اساسی ایفا کرده و به مدت 

به دانشگاه عالمه طباطبایی منتقل شده و با حکم رییس  1396دکتر صبحی قراملکی از سال 
رشته رواننشاسی ورزشی در آن دانشگاه را برعهده داشته دانشگاه وقت، ماموریت راه اندازی 

پایان  200کتاب، راهنمایی و مشاوره حدود  18است. در حوزه های تالیف، ترجمه و ویراستاری 
کارگاه آموزشی،  300پایان نامه و رساله، برگزاری بیش از  100نامه و رساله، داوری بیش از 

وزشی، تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد کارگاه آم 600طراحی و برگزاری بیش از 
و دکتری در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس،عالمه طباطبایی،خوارزمی، شاهد و واحدهای 
مختلف دانشگاه آزاد و پیام نور، بخش دیگری از فعالیت های علمی ایشان است. در حال 

مجله علمی  3مدیره  حاضر، دکتر ناصر صبحی قراملکی سردبیر یک مجله وعضو هیات
 مجله علمی پژوهشی داخلی و خارجی است. 20پژوهشی و داور بیش از 


