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 بسمه تعالی 

 تحصیالت

 

 

PhD : 6465دارای پروانه نظام روانشناسی به شماره    -قاتی تهران واحد علوم تحق  یدانشگاه آزاد اسالم  - ی تیترب یروانشناس 

 قاتی تهران واحد علوم تحق اسالمی آزاد  دانشگاه  –  ی تیترب یارشد : روانشناس  یکارشناس 

 تهران  دانشگاه پیام نور   -روانشناسی عمومی: کارشناسی

 یعلوم انسان :  پلمید

  سوابق کاری 

 

 تا کنون  1400شروع فعالیت: از مهر  ،مشاور روانشناسی در کلینیک روان آرام 

شروع فعالیت: از تیر   ،و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست( در مرکز مهر طه )مرکز نگهداری از کودکانروانشناسی مشاوره 

1396 
 1398مهر    -1396شروع فعالیت :اردیبهشت  ،مدیر اجرایی و مشاور در مرکز مشاوره و روانشناسی رهیاب

 بحران کرونا از طرف انجمن روانشناسی تربیتیمشاور در ستاد 
 مشاور روانشناسی در سامانه غیر حضوری رسا 

 دوره ها و سمینارها و همایش ها

 

   رفتاری  – یشناخت CBT ی کارگاه آموزش  ●

 تشخیص و درمان افسردگی و اضطراب(   -دوره جامع تربیت درمانگر کودک و نوجوان )فرزند پروری ●

 تخصصی تربیت زوج درمانگرکارگاه جامع   ●

 کارگاه مشاوره پیش از ازدواج  ●

 کارگاه زوج درمانی یکپارچه نگر  ●

 کارگاه زوج درمانی گالسری●

 زوج درمانی مبتنی بر راه حل محور  ●

 (Act)کارگاه زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد  ●

 مشاوره طالق  ●
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 درمان خیانت های زناشویی ●

با سر فصل های: نظریه های زوج درمانی و خانواده درمانی، مشاوره   )سیستمی(    یخانواده درمانزوج درمانی و  دوره جامع  ●

 سوگ  ند یدر فرآ ی زنان و مردان، مداخالت کاربرد  یو درمان اختالالت جنس ی ابیازدواج، ارزپیش از 

 (  ی)زندگیارتباط یمهارت ها ی گریدوره مدرک مرب ●

  مداخالت روانشناختی در خیانت های زناشوییکارگاه آموزشی ●

 کارگاه آموزشی مربیگری اوتیسم دانشگاه عالمه طباطبایی ●

 دوره آموزشی زبان بدن   ●

 کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودکان   ●

 ارائه پوستر در کنگره  –امتیاز بازآموزی  6شرکت در هفتمین کنگره روانشناختی و ارائه مقاله  با   ●

 1399انتشارات دانش " تاثیر حمایت اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی " تالیف کتاب  ●

 امتیاز   4، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات با "یافته های نوین روان شناسی و چالش های پیش رو " اولین همایش با عنوان ●

 ی بازآموز    

 " درهفتمین  رستانیدر دانش آموزان دب  یلیتحص  شرفت یبا پ یلی تحص  یر یو درگ یاحتماع تی رابطه حما"پذیرش مقاله  ●

 98،آبان  رانیا یکنگره انجمن روان شناس    

 

 

 

 پژوهشی  های فعالیت
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کارشناسی: تعیین سهم بهزیستی روان شناختی و تاب آوری در رضایت زناشویی زنان و مردان متاهل دانشگاه  عنوان پروژه  ◄

 آزاد اسالمی رودهن 

علمی ◄ مجله  در  و    -مقاله  درونی  شرم  احساس  بر  تعهد  و  پذیرش  درمان  بخشی  اثر  عنوان:  با  ناتوانی  مطالعات  پژوهشی 

 حرکتی -ناتوان جسمیاضطراب اجتماعی مادران دارای فرزند 

درمجله پژوهش های روانشناسی اجتماعی با عنوان: رابطه حمایت احتماعی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی  مقاله  ◄

 در دانش آموزان دبیرستان. استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد.

 

 مهارت ها 

 

 

 


