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     60670772660: تلفن همراه
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 دانشگاهیتحصیالت 

 (65-60)دکترای تخصصی روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران. دانشگاه علوم پزشکی تهران . 

 (00-66)بهزیستی و توانبخشی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دپارتمان روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم . 

 (03-00)کارشناسی روانشناسی بالینی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران. 

 

 فعالیت های حرفه ای

  استادیار گروه روانشناسی بالینی. مرکز تحقیقات بهداشت روان و انستیتو روانپزشکی تهران. دانشگاه علوم

 (0/0/06)شروع ضریب کا  11336133. تلفن : سابق( انتهرایران )دانشگاه ع پ پزشکی 

  مرکز مشاوره دانشگاه تهران. سانتر آموزشی برنامه روانپزشکی جامعه و مدرس در سانتر آموزشی سوپروایز

 )شروع از دو سال قبل از شروع ضریب کا( 11260362. تلفن: ایراندانشگاه علوم پزشکی  .نگر

 بهمن. تحت عنوان همکاری طبق ابالغ  77ه علوم پزشکی قزوین. بیمارستان استادیار گروه روانپزشکی دانشگا

 (660722/76/76 )شماره نامه اتمام طرح 33673276766وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 

 مسئول آقای پیروی تلفن:  مدرس کارگاه. ،روانشناس (،06تا  65)سال  مشاوره دفتر، دانشگاه تهران(

11260362) 

 مسئول خانم دکتر طباطبایی( (، روانشناس و مدرس کارگاه.06تا  63هنر، دفتر مشاوره )سال  دانشگاه( 

  (شهرکی )مسئول آقای دکتر( روانشناس و مدرس کارگاه.60تا  61دانشگاه امیر کبیر، دفتر مشاوره )سال     

 (، روانشناس و مدرس کارگاه 62-65)سال  ، دفتر مشاورهدانشگاه علوم پزشکی بوشهر . 

 (، روانشناس و مسئول مرکز.  65-67)سال ، کلنیک مثلثیاداره کل سازمان زندان های استان بوشهر 

 (، رونشناس و مدرس کارگاه.65-67سازمان بهزیستی استان بوشهر، معاونت فرهنگی و پیشگیری )سال 

  (، روانشناس.65-67مرکز درمانی و بازتوانی شبانه روزی ترک اعتیاد شفا بوشهر)سال 

 تبه و ممتازیر

 (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.6566رتبه اول معدل در مقطع کارشناسی ارشد .) 

 (. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 6565دکترای تخصصی روانشناسی بالینی) رتبه دوم کنکور 

 (. 6561) ی تخصصیاول امتحان جامع در دوره دکترا رتبه 

 

 سوابق پژوهشی
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 2. جلد 63تحلیلی رویکردهای پیشگیری از سوء مصرف مواد. فصل نامه رفاه اجتماعی بررسی توصیفی و 

 نویسنده اول.(.  6565)

 سال چهارم، شماره رابطه بین سبک های دلبستگی، نیمرخ روانی و سوء مصرف مواد؛ فصل نامه اعتیاد پژوهی ،

 نویسنده دوم(. 6565)پانزدهم 

 سال مشاوره تلفنی: فصل نامه بهداشت روان ارائه ساختار  و بررسی ارزشیابی رضایت مندی از مشاوره تلفنی

 نویسنده اول .(6566)دوم، شماره دوم 

 (.6562)بهزیستی تهران  سازمان معاونت پیشگیری پژوهشی طرح.مروری بر ادبیات پیش از ازدواج در ایران 

 عی افراد در جهت کاهش اجتما -بر آمادگی روانی آموزش های فرهنگی پیش از ازدواج  بررسی تاثیر

ناهنجاری های اجتماعی خانواده. فصل نامه علمی پژوهشی علوم بهزیستی و توانبخشی. دوره اول شماره 

 ( نویسنده اول. 6561دوم)

  .نویسنده اول.. (6506) ، سال پنجم شماره هشتم و نهمفصل نامه بهداشت رواننشانگان ضربه عشق 

 

 Efficacy of short term dynamic psychotherapy on love trauma syndrome (2011). 

Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences. Vol.5.No,2     

         نویسنده اول و مسئول

 شرکت در کارگاه: 

 (6506انستیتو روانپزشکی تهران. مدرس: دکتر؟ )« خانواده درمانی»

 (.6506تهران. مدرس: دکتر ریتا مجتهدزاده)انستیتو روانپزشکی « معلم الکترونیک»

 .(6560)انستیتو روانپزشکی تهران. مدرس: دکتر سیامک موحدی . «شنیدن تحلیلی»

 .(6561مرکز مشاوره رها . مدرس خانم دکتر سوگل اخوان ) .«متقابلانتقال انتقال و »

 .(6561مرکز مشاوره رها. مدرس دکتر تورج مرادی ) .«واندرمانی تحلیلیر»

   .(6563مدرس دکتر نیما قربانی )  .«رواندرمانی روانپویشی فشرده کوتاه مدت»

 .(6563)اخوان  سوگل دانشگاه شهید بهشتی. مدرس: خانم دکتر. «روابط ابژه»

 (.6562. مرکز مشاوره دانشگاه تهران)«روش های صحیح مطالعه و برنامه ریزی درسی»

 (.6565کز مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی)ویژه مرا .«تربیت مربی مهارت های زندگی»

 .(6565)مرکز آموزشی و پژوهشی ..سازمان زندان های کشور«ها کلنیک های مثلثی زندان مسئوالن یآموزشدوره »

 (. 6565. سازمان زندان های کشور. مرکز آموزشی و پژوهشی)«دوره آموزشی بهداشت روان»

 (.6565یستی و توانبخشی)دانشگاه علوم بهز .«پیشگیری اجتماع محور»

 (.6565)دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور.«. آموزش پیش از ازدواج»

 (.6565دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی)«. طرح پیش از ازدواج»

 (.6567معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.«. آموزش پیش از ازدواج»

 (.  6567سازمان بهزیستی کشور. معاونت فرهنگی و پیشگیری)«. دومین دوره آموزش مقدماتی مشاوره تلفنی»

 برگزاری کارگاه:
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 (.6506) سازمان بهزیستی کشور، دفتر مشاوره«. تلفنیسوپرویژن در مشاوره »

  (.6506شاوره )م دفتر ،. دانشگاه تهران«روابط ابژه»

 (.6506انستیتو روانپزشکی تهران. گروه روانشناسی بالینی)«. روابط ابژه»

 (.6506سازمان بهزیستی استان گلستان، گرگان )« رواندرمانی روانپویشی، اصول و تکنیک های بنیادی»

 رگاه با یک تیم اجرا شد.. کا(6506). انستیتو روانپزشکی تهران«آموزشی بی وفایی در نظام خانواده-کارگاه مشورتی»

 .(6506دانشگاه تهران، دفتر مشاوره )« ، اصول و تکنیک های بنیادیرواندرمانی روانپویشی»

  (.6506)انجمن علمی روانشناسی بالینی .«رواندرمانی روانپویشی کوتاه مدت»

 (. 6506) مشهد .  کلنیک صبا و سازمان بهزیستی«رواندرمانی روانپویشی کوتاه مدت»

 .(6506) مرکز مشاوره حکمت .«ابط ابژهرو»

 (.6561دانشگاه تهران. دفتر مشاوره)«. آموزش جراتمندی»

 (.  6561دانشگاه تهران. دفتر مشاوره)«. آموزش تاب آوری»

 (.  6563دانشگاه تهران. دفتر مشاوره)«. آموزش پیش از ازدواج»

 (.  6563اوره)دانشگاه تهران. دفتر مش«. آموزش جرات وزی و مدیریت استرس»

 (.6562دانشگاه تهران. دفتر مشاوره)«. آموزش پیش از ازدواج»

 (.  6562دانشگاه صنعتی شریف. معاونت دانشجویی و فرهنگی )«. آموزش قبل از ازدواجدوره »

 

 :و سخنرانی ها کنگره ها ،سمینارها

اثربخشی رواندرمانی کوتاه مدت تعدیل (. عنوان سخنرانی: 6566اولین همایش سراسری روانشناسی پویایی در ایران )

 .کننده اضطراب بر نشانگان ضربه عشق. )به همراه دکتر محمدکاظم عاطف وحید و دکتر بنفشه غرایی(

 (. سخنرانی در انستیتو روانپزشکی تهران.6506تاریخچه تحلیلی رواندرمانی پویشی کوتاه مدت) نگاهی به

-بالینی. عضو پانل تخصصی درمان روان تحلیلی و درمان شناختی سومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی

 (.6506رفتاری: تقابل و تفاهم. اسفند )

 (. 6506سومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی. عضو کمیته تخصصی. اسفند ) 

ری ضفرقندی و دکتر گالره گزارشی از سفر علمی آلمان. به همرا دکتر صاب«. نگاهی به قوانین اعتیاد در کشور آلمان»

 (. 6506مستشاری)

  

:و تالیف ترجمه  

در  .انتشارات ارجمند. )زیر چاپ(7665لی مک مالو) ، درمان فوبی عاطفه.راهنمای رواندرمانی پویشی کوتاه مدت

مترجم اول خانم الهام اشتاد و مترجم دوم خانم مهین دهقانی.  مترجم سوم. (انتشارات ارجمند  

محمود  نویسنده و گرآورنده(. 6506یژن در مشاوره و رواندرمانی. سازمان بهزیستی کشور. )زمستانراهنمای سوپرو

  . ناظر پروژه خانم دکتر شبنم میربیگی. )با حمایت سازمان بهزیستی کشور( دهقانی


