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تخصص :دانشجوی دکتری تخصصی سالمت جنسی و خانواده
حیطه های تخصصی فعالیت:
✓ مشاوره پیش از ازدواج
✓ خیانت های زناشویی
✓ روابط بین فردی (عاطفی)
✓ اختالالت جنسی
سوابق فعالیت:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

درمانگر اختالالت جنسی کلینیک سالمت خانواده
روانشناس درمانگاه حضرت ولیعصر(عج)
همکاری با وزارت آموزش و پرورش
همکاری با سازمان زندان ها
مدرس آموزش خانواده
مصاحبه گر امور استخدامی سازمان امورمالیاتی کشور ( تابستان)98

سوابق علمی وپژوهشی:
 .1دوره های تخصصی

 دوره جامع درمان شناختی-رفتاری  CBTدانشگاه تهران ،اختالالت وسواس ،OCD
اضطراب منتشر ،GADافسردگی ،MDDپرخوری عصبی ،حمالت
وحشتزدگی ،PANICخانواده درمانی
 دوره درمان اختالالت جنسی sex therapy
 دوره مقابله با خیانت های زناشویی
 دوره مشاوره پیش از ازدواج
 دوره انحرافات جنسی
 تربیت جنسی کودک و نوجوان
 .2مقاالت علمی پژوهشی داخلی و ISI

• بررسی نقش سطوح پردازش و همخوانی خلقی در بازشناسی کلمات هیجانی در افراد
دارای ناگویی خلقی
• شیوه مواجهه خانوادههای مذهبی با موقعیتهای تعارضی هویتی :مقایسه دو نسل
• بررسی عملکرد حافظه آیتم و منبع جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه
PTSD
• ساخت و اعتباریابی آزمون تداعی ضمنی برای اندازه گیری هویت های اسالمی ،ایرانی
و مدرن
• آینده ای برای یک مفهوم؛بررسی تاثیرات احتمالی علم ،فناوری و سبک زندگی جدید
بر تغییر مفهوم خود(خویشتن)
• Affective and cognitive theory of mind in borderline
personality disorder: the role of comorbid depression
)(journal of psychiatric research
 .3همایش های بین المللی و داخلی

 مطالعه ای مروری بر نقش متمایز نواحی پیش پیشانی:▪ مبانی نروآناتومیک افسردگی
خلفی-تحتانی و پیش پیشانی پشتی-میانی
 مروری بر پژوهش های صورت گرفته:▪ نقصان نظریه ی ذهن در اختالل افسردگی
▪ Generation gap in organization of religious, National and
modern identities. International congress on “family and
globalization”
▪ The effect of syllable on visual recognition word while
classifying words into animate-inanimate and concrete abstract
clusters. 4th International Conference of Cognitive Science.
▪ Generation gap in identity. 30th international congress of
psychology

طرح های پژوهشی و پایان نامه
. و مقایسه با فراد عادیPTSD ➢ مقایسه عملکرد حافظه اتوبیوگرافیکال در جانبازان
 مذهبی و مدرن در دو نسل،➢ سازم ان یافتگی شخصیت از منظر هویت های ملی

