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کادمیک من با روانشناسی میگذرد به نظرم این دو  پس از حدود بیست و دو سال که از اولین برخورد آ

بیت شعر به خوبی اهمیت و جایگاه تفکر را در سالمت روان و رضایت در زندگی نشان می دهد.

ای برادر تو همه اندیشه ای          مابقی خود استخوان و ریشه ای

ار بود اندیشه ات گل گلشنی          ور بود خاری تو هیمه ی گلخنی
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عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و دارای پروانه نظام روانشناسی  به شماره 1266	  عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

1395.دانشجوی دکتری سالمت ) کاندیدای دکتری تخصصی ( ، دانشگاه خوارزمی	 

1383-1380. کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه شاهد	 

1379-1376. کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد	 

1397. گواهینامـــه مربـــی دوره  پایه واقعیت درمانی، تئـــوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسســـه بین 	 

المللی ویلیام گلســـر – ایـــران،  زیر نظر دکتـــر علی صاحبی و خانم جودی هتســـویل. 

1395، کاربست مدیریت راهبرانه در سازمان از مرکز آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران	 

1393. گواهینامـــه مربـــی دوره هـــای عملـــی واقعیـــت درمانـــی، تئـــوری انتخـــاب و مدیریـــت راهبرانه از 	 

موسســـه بین المللـــی ویلیام گلســـر – ایران، زیر نظـــر دکتر علی صاحبـــی جودی و خانم جودی هتســـویل.

1393. دوره تخصصـــی زوج درمانـــی بـــا واقعیـــت درمانی – خیانـــت زناشـــویی)affair(، از مرکـــز آموزش 	 

تئـــوری انتخـــاب و واقعیت درمانـــی ایران

1393. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از مرکز آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران	 

1392. گواهینامـــه واقعیت درمانی، تئـــوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسســـه بیـــن المللی ویلیام 	 

گلســـر – ایران، زیر نظر دکتـــر علی صاحبی

1391. گواهـــی شـــرکت در کارگاه توانمندیهـــا و کارت هـــای خـــرس هـــا از مرکز آمـــوزش تئـــوری انتخاب و 	 

واقعیـــت درمانـــی ایران

1391. گواهی شـــرکت در کارگاه کاربســـت تئـــوری انتخاب در فرزندپـــروری از مرکز آموزش تئـــوری انتخاب و 	 

واقعیـــت درمانی ایران.

1390. گواهـــی شـــرکت در کارگاه یـــک روزه ماشـــین رفتار مـــن از مرکز آمـــوزش تئوری انتخـــاب و واقعیت 	 

درمانـــی ایران.

1390. دوره آمـــوزش مدیریـــت رفتار نوجـــوان، از انجمن روان شناســـی بالینی کودک و نوجوان دانشـــگاه 	 

. شهید بهشتی

1389، مدیریـــت رفتاری والدیـــن کودکان مبتال به اختـــالالت رفتاری از انجمن روان شناســـی بالینی کودک 	 

و نوجوان دانشـــگاه شهید بهشتی

 1384- 1385. دوره آموزشی کوتاه مدت روان درمانی پویا از دانشگاه علوم پزشکی تهران.	 

1383. دوره آموزشی تربیت مربی مهارت های زندگی از دانشگاه علوم پزشکی تهران	 

1382. دوره آموزشـــی خانـــواده درمانـــی مقدماتی از انجمن علمی روان شناســـی بالینی ایران و انســـتیتو 	 

روانپزشکی تهران.

تحصیالت

گواهینامه ها

حـــــــــوزه 
به طور کلی در حوزه نوجوان و بزرگسال با تمرکز بر بهبود عملکرد شخصی و بهبود رابطه ها و کمک به زوجین، فعـالیــت

والدین و خانواده ها فعالیت دارم و به منابع انسانی سازمان ها و مدیران آموزش می دهم.
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ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

97-1393. مسئول فنی و روان درمانگر مرکز مشاوره انتخاب.	 

97-1384. روانشناس و مشاور تحصیلی و سازمانی دبیرستان رشد تهران. 	 

93-1384. کارشناس امور روانی )پاره وقت( معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 	 

91-1384. روانشناس و مشاور تحصیلی و سازمانی مدارس سالم تهران. 	 

84-1381. روانشناس و مشاور تحصیلی و سازمانی مدارس عالمه طباطبایی تهران. 	 

1383. پایان نامه کارشناســـی ارشـــد: بررســـی رابطه بین خطاهای شـــناختی و ســـبک های دلبســـتگی یا 	 

شـــدت درد و ناتوانی جســـمانی در افراد مبتال بـــه درد مزمن.

1380. پایان نامه کارشناســـی: بررســـی و مقایســـه میزان اضطراب پرستاران بخشـــهای ویژه بیمارستانها یا 	 

پرستاران بخشـــهای عمومی در شهر مشهد.

برگـــزاری بیش از 300 ســـاعت کارگاه های مهارت های زندگی برای زنان شـــاغل در دانشـــگاه علوم پزشـــکی 	 

تهران؛ نوجوانان شـــهر تهران. 

برگـــزاری بیش از 500 ســـاعت کارگاه آموزشـــی برای متخصصین حوزه ســـالمت در زمینه تئـــوری انتخاب، 	 

واقعیـــت درمانـــی و مدیریت راهبرانـــه؛ زوج درمانی؛ بهبود کیفیـــت زندگی در شـــهرهای مختلف ایران. 

برگـــزاری بیش از 500 ســـاعت کارگاه آمـــوزش عمومی با عناوین مســـئولیت پذیری، حل تعـــارض، ارتباط 	 

موثر، مدیریت ذهـــن و ... در شـــهرهای مختلف ایران. 

برگزاری بیش از 800 ســـاعت کارگاه آموزشـــی برای ســـازمان هـــا در زمینه حل تعارض، مســـئولیت پذیری، 	 

برقراری ارتبـــاط مؤثر و مدیریـــت راهبرانه و مربیگری

توانمنــدی

کتــاب هــا

درک واقعیت ) واقعیت گرا (

تشـخیص و درمـان افسـردگی در دوران سـالمندی   .    رابطـه بیـن آمـوزش و مصـرف مـواد   .    ارتبـاط موثـر، 

مدرسـه کیفـی

دیدن فیلم،  مطالعه کتاب به ویژه در حوزه روانشناسی،  دیدار دوستان، تدریس و سوارکاری	 

بررســی تاثیــر آموزش مهــارت های زندگــی بر بهبــود وضعیت ســالمت عمومی زنان شــاغل در دانشــگاه 	 
تهران پزشــکی  علوم 

بررسی تاثیر ادراک از شیوه های فرزند پروری بر میزان سرسختی دانش آموزان پسر شهر تهران	 
بررســی و مقایســه مولفه های فراشــناختی در افــراد مبتال به اختالل وســواس،اضطراب منتشر،افســرده 	 

خوئــی وافراد غیــر بیمار
بررسی شیوع اختالالت یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی استان خراسان شمالی	 
بررسی سه بعد از شناخت اجتماعی در افراد افسرده   	 
1388. من مهارت دارم پس هستم، در مجله گزارش	 
1388،فراسوی سلیقه ها، در مجله گزارش	 
1388، مسئولیت )نا( پذیری، احساسی مدرن با ریشه ای کهن، در مجله گزارش	 
1388،قدردانی از زندگی، فرصتی برای تولد دوباره، در مجله گزارش	 
مقایســه راهبردهــای کنترل فکــر در افراد مبتال به وســواس-بی اختیــاری، اضطراب-افســردگی مختلط و 	 

عادی  افراد 

عــــالیــــق

مقالــه ها
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1385،آزادی درمانــی، گشــتالت درمانــی و روانــکاوی )بررســی تطبیقی یا تاکید بــر مفهــوم و فرآیند درمان( 	 
در مجله تــازه روان درمانی

بررســی تاثیــر ادراک از شــیوه هــای فرزند پــروری بر میزان سرســختی دانش آموزان پســر شــهر تهــران؛ ارائه 	 
شــده در هشــتمین همایــش علمی دانشــجویان تحصیــالت تکمیلی دانشــگاه تربیــت معلم. 

کنگــره 	  چهارمیــن  در  شــده  ارائــه  آن؛  بــه  اعتمــادی  بــی  ی  حافظــه  در  نقــص  وســواس-اجبار:  اختــالل 
ایــران.  نوروســایکولوژی 

 	 the study of relation between attachment styles and cognitive errors with ارائــه مقالــه 
pain intensity and disability in patients with chronic pain. در چهارمیــن کنگــره بیــن المللــی 

علوم شــناختی. 
ارائــه مقالــه metacognitive profiles in OCD and GAD patient در هفتمیــن کنگــره بیــن المللــی 	 

شــناختی درمانــی ترکیه. 


