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 16. واحد3.ط 181میدان ونک.خ مالصدرا.خ شیرازی شمالی.نبش کوچه شهریار.پالکآدرس کلینیک:

 (PHD)  روانشناسی تخصصی دکترای تخصص:

 (3977ایران) مشاوره و روانشناسی نظام سازمان از تهران رسمی اشتغال پروانه و دارای مجوز  
 حیطه فعالیت:

 شخصیت یها زهسا  

 طرحواره درمانی، چند وجهیشناختیافر زهحو و شناختی ن با رویکرد هایمادر ، 

 سوابق تحصیلی:

 (1391 لسا یکترد رکنکو ریکشو 27 تبهر)بیلیارد محقق لتیدو هنشگادا تخصصی یکتردمقطع 

 33/19: لمعد

 دانشگاه  عضو هیات علمی و استادیار

  عمومی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

 عمومی روانشناسیکارشناسی رشته 

 :حرفه ای و شغلیوابق س
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 آزادی روانپزشکی بیمارستان در بالینی کارورزی 

 تهران 5 منطقه شهرداری تخصصی کلینیک در مشاوره 

 ابوالقاسمی عباس پرفسور مطب در بالینی کارورزی 

 آوان مشاوره کلینیک و مهرآور مشاوره کلینیک در مشاور 

 بعثت بیمارستان سالمت پایش و مشاوره مرکز در مشاور 

 البرز پارسیان تخصصی کلینیک در مشاور 

 تدریس:

 91 دوم نیمسال اردبیلی محقق دانشگاه ورزشی روانشناسی 

 92 اول نیمسال اردبیلی محقق دانشگاه عمومی روانشناسی 

 تهران شهر تاکسیرانی سازمان علمی جامع دانشگاه در ای حرفه اخالق و روانشناسی 

 :آموزشی کارگاههای

 جبری وسواسی اختالل شناختی درمانی رفتار کارگاه 

 چشم حرکات بازپردازش با زدایی حساسیت کارگاه 

 مینوچین سیستمی روش به درمانی خانواده مقدمات کارگاه 

 :یالملل نیو ب یمل یها شیمقاالت هما

 شیدر نوجوانان، هما یروانشناخت یستیبا بهز یفرزندپرور یو سبکها یرابطه نگرش مذهب 

 (مسئول سندهینو) ،یسالمت معنو یمل

 ارتباط عالئم استرس پس از سانحه(PTSD) در زلزله زدگان  ینداریو د یبا تاب آور

 (اول سندهینو) ایدر حوادث و بال سالمتی الملل نیکنگره ب نیورزقان، ششم

 یو روان یبر ابعاد مختلف سالمت جسم ینقش سالمت معنو یدر بررس یمطالعه مرور، 

 (اول سندهینوی )سالمت معنو یمل شیهما نیاول

 یمرد زندان مرکز انیزندان یبر سازگار یفر کلیبه روش ما یشناخت یگروه درمان ریتاث 

 (سوم سندهینو)تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیشهرکرد، دوم



 

 و  یعاطف ،یلیتحص یاز لحاظ سازگار نییباال و پا ینوجوانان با نگرش مذهب سهیمقا

 (مسئول سندهینوی)سالمت معنو یمل شیهما نی، اول ادیبه اعت شیو گرا یاجتماع

 ن،ییباال و پا یدر زلزله زدگان با نگرش مذهب یروانشناخت یو سرسخت یتاب آور سهیمقا 

 ل(او سندهینو)ایحوادث و بال در سالمت یالملل نیکنگره ب نیششم

 مرد زندان  انیزندان یبر کاهش پرخاشگر یفر کلیبه روش ما یشناخت یگروه درمان ریتاث

 (سوم سندهینوی)و توسعه اقتصاد ینیکارآفر ت،یریمد یالملل نیکنفرانس ب نیدوم ،یمرکز

 :ISC  و پژوهشی و علمی مقاالت

 علمی مجله قاعدگی، از پیش سندرم عالئم کاهش بر رفتاری شناختی درمان اثربخشی 

 .)سوم نویسنده( ایران، اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان

 و عاطفی تحصیلی، سازگاری لحاظ از پایین و باال مذهبی نگرش با نوجوانان مقایسه 

 .)اول نویسنده( پژوهی، اعتیاد فصلنامه اعتیاد، به گرایش و اجتماعی

 بر مذهبی معنوی چندوجهی و الزاروس چندوجهی درمان اثربخشی مقایسه و بررسی 

 سوء به مبتال بیماران در )سازی جسمانی افسردگی، اضطراب،( روانشناختی عالئم شدت

 .(مسئول نویسنده)چاپ، حال در دین، و روانشناسی پژوهشی و علمی مجله کنشی، هاضمه

 و علمی مجله پرخاشگری، سطح بر توحیدی یکپارچه شیوه به گروهی آموزش اثربخش 

 .)سوم نویسنده)دین، و روانشناسی پژوهشی

 درونی مذهبی گیری جهت های بین پیش عنوان به بخشش، و آوری تاب زندگی، به امید 

 .)اول نویسنده( نظامی، روانشناسی وپژوهشی علمی مجله سربازان، در

 
 Modeling the paths between spiritual intelligence and psychological well-being in 

adolescents with impaired vision the mediating role of resiliency and social 

support, Indian Journal of Scientific Research, مسئول نویسنده)  ( 

 The Effectiveness of Life Skills Training on Achievement Motivation and Life 

Satisfaction of Students, Journal of Educational and Management Studies, 

 )نویسنده مسئول(

 Effectiveness of Multi-modal Lazravs and Multi-modal Spiritual - Religious, of 

Physical Symptoms and Quality Life in Patients with Functional Dyspepsia, 

Journal of Asian Scientific Research,)نویسنده مسئول( 



 

 Comparison of Mental Health and Aggression in Two Groups of Student's Using 

and not Using Internet, Journal of Life Science and Biomedicine, )نویسنده سوم( 

 17.Predicting Bullying of Boys at Schools through Neo Personality Dimensions 

and Religious Attitudes, spectrum: a journal of multidisciplinary research,  

         )نویسنده اول(

 Evaluation of Students’ Mental Health and Relation to Resilience and Copping 

Styles, International Journal of School Health, (نویسنده پنجم)  

 

 :ISI  مقاالت

 Effectiveness of Integrated Treatment Spiritual - Religious (R/S) on Reducing the 

Symptoms of Premenstrual Syndrome", MARTINIA Journal, (نویسنده مسئول )  

 Hardiness, Hopefulness and Forgiveness as Predictors of Internal Religious 

Orientation among Adolescents", MARTINIA Journal )نویسنده مسئول( 

 Early maladaptive schemas as predictor of adolescents runaway, Archives of 

Psychiatry and Psychotherapy, نویسنده چهارم ( )  

 Efficacy of Mindfulness-based Therapy Efficacy in Reducing Physical Symptoms 

an Increasing Specific Quality of Life in Patients with Functional Dyspepsia, 

Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences,)نویسنده اول( 

  :پژوهشی طرحهای

 مذهبی یگیر جهت یها بین پیش انعنو به ،بخشش و آوری بتا ،ندگیز به میدا 

 ریجمهو تشار پزشکی معلو هنشگادا هشیوپژ و شیزموآ نتومعا. زانسربا در نیدرو

  (حطر یمجر). مسلح یهاونیر ننخبگا دبنیا حطر ان،یرا سالمیا

 عالئم و دعتیاا به یشاگر (یگانی منسجاا و دعتماا)نظامی ورشپر دبعاا مقایسه 

 و باال ینید شنگر با زانسربا در( زیسا جسمانی ،گیدفسرا اب،ضطرا) نشناختیروا

 ان،یرا سالمیا ریجمهو تشار پزشکی معلو هنشگادا هشیوپژ و شیزموآ نتومعا. پایین

 .(حطر یمجر). مسلح یهاونیر ننخبگا دبنیا حطر

ترجمه یا تالیفی بکتا   



 

 در نوین یها زهسا(. 1394). جبیر سعید دل، مخر کاظم ،نیکدسترپو نسبحا 

 .ناآر راتنتشاا:  انتهر ،شخصیت نشناسیروا

 

 


