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 :سوابق تحصیلی 

 کارشناسی روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران 

 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از 

 
 

 

 :سوابق شغلی و حرفه ای 

 تهران شهرستان بهزیستی سازمان اجتماعی های آسیب کارشناس و بهزیستی سازمان مشاور صدای مشاور

 اله بقیه بیمارستان رفتاری علوم پژوهشکده خانواده مطالعات کارشناسو  روانپزشکی بخش روانشناس

 البرز مدرس دانشگاه رسام استان

 عضو سازمان نظام روانشناسی ایران

 ضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایرانع

 ایرانعضو باشگاه پژوهشگران جوان 
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  اجرایی و تحقیقاتی:سوابق 

 بررسی مقایسه ای میزان،کیفیت، آثار و عوارض فرهنگی و تربیتی ورود به فضاهای مجازی در بین  دانش آموزان 

 مرکز تحقیقات علوم رفتاری ) ناظر طرح( بقیه اهلل . بیمارستان 

   طرح بررسی شیوع ایدز در ایران

 ) ناظر طرح(کمیته مبارزه با ایدز (UNDP) صندوق توسعه سازمان ملل متحد

 طرح آموزش همسان برای پیشگیری از رفتارهای پر خطر در مراکز کاهش آسیب های اجتماعی شهر تهران

 بقیه اهلل . مرکز تحقیقات علوم رفتاری ) ناظر طرح( بیمارستان

 طرح نشست های مشورتی)محله محور( در کاهش آسیب پذیری اجتماعی

 شهرداری تهران( 5معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ) ناظر منطقه  

 تحلیل آماری وضعیت مراجعه کنندگان به بهزیستی کشور

 یقات علوم رفتاری ) همکار اجرایی طرح(بقیه اهلل . مرکز تحق بیمارستان

 تحلیل محتوایی تحقیقات انجام شده در سالمت روانی جانبازان

 بقیه اهلل . مرکز تحقیقات علوم رفتاری )همکار اجرایی طرح( بیمارستان

 پایش سالمت روانی و سبک زندگی در بین جانبازان کشور

 بقیه اهلل. مرکز تحقیقات علوم رفتاری )همکار اجرایی طرح( بیمارستان 

 

  مقاالت علمی پژوهشی 

 (43 شماره 11 دوره 1390 زمستان مجله رفاه اجتماعی ) بررسی نگرش مردم جامعه نسبت به ازدواج موقت -

 (4 شماره 4 دوره 1389زمستان  مجله علوم رفتاری ) خانوادگی در نوع و میزان استفاده از اینترنتنقش عوامل  -

 (2 شماره 4 دوره 1389تابستان  مجله علوم رفتاری) قش حجاب در کاهش آسیب پذیری فردی ،خانوادگی و اجتماعین -

-Predicting marital satisfaction on the basis of early maladaptive schema in married women, Tehran, 

Iran (International Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 6:262-270) 

-Predicting marital satisfaction on the basis of identity style in married women, Tehran, Iran (Accepted 

in IJCU journal, volume 8, Issue 01, January 2017). 

 

 :مهارت ها و توانایی ها 

 بالینی از انجمن هیپنوتیزم بالینی ایرانهیپنوتیزم  شر کت در کارگاه  گواهی

 روانکاوی تحلیلی یونگ   گواهی شرکت در کارگاه

 طرحواره درمانی    گواهی شرکت در کارگاه

 گواهی شرکت در کارگاه تشخیص اختالالت شخصیت

 ماتریکس گواهی شرکت در کارگاه

 گواهی شرکت در کارگاه آموزش روشهای مداخله در بحران

 مقاله نویسی کارگاه آموزشگواهی شرکت در 

 NLP گواهی شرکت در کارگاه
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