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

 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی :تخصص

 حوزه فعالیت:

 مشاوره خانواده ✓

 مشاوره روابط بین فردی ✓

 مشاوره قبل و بعد از ازدواج ✓

 درمان مشکالت زناشویی  ✓

 درمان اختالالت اضطرابی  ✓

 گروه درمانی ✓

 معنا درمانی ✓

 مشاوره پس از طالق ✓

 سوابق تحصیلی:

 دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوی دکتری مشاوره  •

 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه عالمه طباطبایی  •
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 سوابق کاری:

 90تا  88مدرس دانشگاه پیام نور از سال  ▪

 97تا  94درمانگر مرکز مشاوره آموزش و پرورش از سال  ▪

 92تا   90درمانگر کلینیک خانواده دانشگاه شهید بهشتی از سال  ▪

 97و    96درمانگر مدارس غیر انتفاعی  منطقه چهارآموزش وپرورش تهران در سال  ▪

 مقاالت: 

▪ Evaluation of Personality Characteristics and  Motivational Factors 

Influencing on Decision Making in Pre-University girl Students of Private 

Schools'  Users  in Tehran 
▪ DU Journal, Humanities and Social Sciences   May 2015 Vol 8 (5(1)) 314-

325 

▪ Effectiveness of treatment is simply based on interactive approach to 

analyzing the behavior of irrational beliefs of married women 

▪ Procedia - Social and Behavioral Sciences 30:2559-2561 · December 2011 

 

 فرزندی دختران نوجوان - اثربخشی آموزش رویکرد ارتباطی ویرجینیا ستیر بر رابطه والد  ▪

 ( 26تا   9از   - صفحه  18)  ISCپژوهشی/-علمی 28شماره   -  1392روان شناسی کاربردی « زمستان  ▪

 

 کتاب:

o  درمانی و سالمت روان: نوآوری در نظریه و عمل ترجمه کتاب خانواده 

 شرکت در کارگاههای آموزشی و کنگره ها

 1387شرکت در سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده . اردیبهشت  ➢

 1387اختالالت جنسی دانشگاه شهید بهشتی رفتاری  -شرکت در کارگاه آموزشی درمان شناختی ➢

 1387شرکت در کارگاه اختالالت اضطرابی  کلینیک روزبه در سال  ➢

 1396تا سال    1389شرکت در کارگاه های روانشناختی  دانشگاه شهید بهشتی از سال   ➢


