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گفت که ای یار ببخشای مرا

سال ها باش و بدین عیش بناز

تو و مردار تو عمر دراز

من نیم در خور این مهمانی

گند و مردار تو را ارزانی

گر در اوج فلکم باید مرد
شهپر شاه هوا اوج گرفت
لحظه یی چند بر این لوح کبود

عمر در گند به سر نتوان برد
زاغ را دیده بر او مانده شگفت
نقطه یی بود و سپس هیچ نبود

تاریخ ویرایش ۱۳۹9/8/۲0:

www.thebetterchoice.ir

تحصیالت

◂ .1399دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.

◂ .1390کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
◂ .1385کارشناسی رشته روانشناسی عمومی.

حـــــــــوزه
فعـالیــت
عـضـویـــت در
مجامع علمی و
حـــرفـــــهای

اضطراب ،روابط بین فردی ،رشد فردی ،افسردگی ،فوبی ،پانیک

◂عضـو سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره ایـران بـه شـماره  8199و دارای پروانـه نظـام روانشناسـی و
مشـاوره ایـران بـه شـماره 3223
◂عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر از سال 1396
◂عضو انجمن عکاسان ایران از سال 88

گواهینامهها

◂ .2018گواهینامـه مربـی دوره پایـه واقعیـت درمانـی ،تئـوری انتخـاب و مدیریـت راهبرانـه از موسسـه بیـن
المللـی ویلیـام گلسـر زیـر نظـر علـی صاحبـی و عاطفـه سـلطانی فـر.
◂ .2017گواهینامـه مربـی دورههـای عملـی واقعیـت درمانـی ،تئوری انتخـاب و مدیریت راهبرانه از موسسـه
بیـن المللـی ویلیـام گلسـر زیـر نظر جودی هتسـویل و علـی صاحبی.
◂ .2017گواهینامه دوره تله شادمانی زیر نظر راس هریس ،استرالیا.

◂ .2016گواهینامـه واقعیـت درمانـی ،تئـوری انتخـاب و مدیریـت راهبرانـه از موسسـه بیـن المللـی ویلیـام
گلسر .
◂ .2016گواهینامـه درمـان مبتنـی بـر پذیرش و تعهـد در  Practice Ground Instituteزیـر نظر متیو ویلت،
سـیاتل ،آمریکا.
◂ .2016گواهینامـه نظریـه چارچـوب ارتباطـی در  Practice Ground Instituteزیر نظر متیو ویلت ،سـیاتل،
آمریکا.
◂ .2016گواهینامه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد زیر نظر راس هریس ،استرالیا.

ســابــقــــه و
تجـربه هــای
کــــــــــــــــاری

◂ .1396 - 98مدیر اجرایی موسسه آموزش تئوری انتخاب ،واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه ایران

◂ .1395مدیر مسئول مرکز مشاوره جزیره

◂ .1395-97روانشناس و مشاور سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

◂ .1389-95روانشناس و مشاور مرکز مشاوره معین ( به مدیریت دکتر بهمن بهمنی )

◂ .1388-95روانشـناس و مشـاور پلـی کلینیـک تخصصـی ولـی امـر (عـج) – سـازمان تامیـن اجتماعـی
نیروهـای مسـلح
◂ .1389-94روانشـناس معتمـد پلـی کلینیـک تخصصـی ولـی امـر (عـج) در اجـرای گزینـش هـای سـازمانی
وزارت دفـاع
◂برگـزاری بیـش از  1000سـاعت کارگاه آموزشـی بـرای متخصصیـن حـوزه سلامت در زمینـه تئـوری انتخـاب،
واقعیـت درمانـی ،مدیریـت راهبرانـه؛ درمـان مبتنـی بـر پذیـرش و تعهـد ،زوج درمانـی گلسـری ،غنـی سـازی
روابـط زناشـویی گاتمـن ،در شـهرهای تهـران ،سـاری ،مشـهد ،رشـت ،بندرعبـاس ،همـدان ،شـیراز ،سـراوان و ...
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◂برگـزاری بیـش از  500سـاعت کارگاههـای آمـوزش روانشناسـی بـرای عمـوم در زمینـه مدیریـت اضطـراب،
مهارتهـای زندگـی ،مهارتهـای فرزندپـروری ،غنـی سـازی روابـط زناشـویی ،هنـر ارتبـاط و  ...در شـهرهای
تهـران ،سـاری ،مشـهد ،شـیراز و ...
◂برگـزاری بیـش از  250سـاعت کارگاه آموزشـی بـرای سـازمانها در زمینـه برنامهریـزی ،هـدف گزینـی ،چشـم
انـداز سـازمانی ،مدیریـت نیـروی انسـانی و  ...در شـهر تهـران

توانمندی ها

کتــاب هــا

جستجوگری ،ارتباط ،کار گروهی ،پرسشگری ،انعطافپذیری ،نظم ،خالقیت

 .سـرطان والدیـن  ،مهمـان ناخوانـده کـودکان  .ذهـن آگاهـی در رفتارهـای اعتیادآور  .سـیلی واقعیت  .تله

شـادمانی  .از ذهـن خـود خـارج شـو و بـه زندگـی بپـرداز  .تلـه شـادمانی مصـور  .رهایـی از چاقـی بـا رویکـرد

مبتنـی بـر پذیـرش و تعهـد  .تئـوری انتخـاب مصـور  .از ذهـن خـود خـارج شـو و بـه زندگـی بپـرداز نوجـوان .

رقصیـدن بـا آهنـگ زندگـی و نـه بـا آهنـگ خشـم  .مدیریـت راهبرانه بـا تئوری انتخـاب  .کاهـش وزن با تئوری
انتخـاب  .زندگـی بـه شـیوه بـزرگان  .واژگان روانشناسـی

عــــالیــــق

◂فیلم ،سریال ،بازی جمعی ،کتاب ،بازی کامپیوتری ،قهوه ،تنیس

افتخارهــا

◂ .1397مدرس مدعو و تقدیر شده آموزش و پرورش و فرمانداری استان سیستان و بلوچستان.

◂ .1393سـخنران در دومیـن کنگـره ملـی خدمـات حمایتـی کـودکان مبتلا بـه سـرطان در ایـران بـا موضـوع
درمـان شـناختی وجودگـرا بـر سلامت معنـوی و ارتبـاط بـا خـدا والدیـن فرزنـدان مبتلا بـه سـرطان.
◂ .1391سـخنران اولیـن کنگـره روانشـناختی کـودکان مبتلا بـه سـرطان در ایـران بـا موضـوع درمـان شـناختی
وجودگـرا گروهـی بـر افسـردگی و امیـدواری والدیـن فرزنـدان مبتلا بـه سـرطان.
◂ .1390سـخنران سـومین کنگـره روانشناسـی بالینی با موضوع گروه درمانی شـناختی وجودگـرا بر امیدواری
والدیـن فرزندان مبتال به سـرطان.
◂ .1390استاد نمونه سال در مجتمع فنی تهران.

مـقـالـه هـا

◂ .1394ارائـه مقالـه در مجلـه روانشناسـی بالینی و مشـاوره با موضوع اثربخشـی واقعیـت درمانی گروهی بر
بهزیسـتی روانشـناختی زنان سرپرسـت خانوار ،سال پنجم ،شـماره  ،2صفحه .5-15
◂ .1394ارائـه مقالـه در دومیـن کنفرانـس بیـن المللـی ملـی و اولیـن کنفرانـس بیـن المللـی پژوهـش هـای
نویـن در علـوم انسـانی بـا موضـوع اثربخشـی واقعیـت درمانـی گروهـی بـر بهزیسـتی روانشـناختی زنـان
سرپرسـت خانـوار.
◂ .1394ارائـه مقالـه در مجلـه روانشناسـی بالینـی و شـخصیت بـا موضـوع اثربخشـی گـروه درمانـی شـناختی
وجودگـرا بـر سلامت معنـوی و تصـور از خدا در والدین فرزندان مبتال به سـرطان ،سـال بیسـت و دوم ،دوره
جدیـد شـماره 12صفحه.
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◂ .1393ارائـه مقالـه در اولیـن کنفرانـس بیـن المللـی علـوم رفتـاری و مطالعـات اجتماعـی بـا موضـوع
اثربخشـی گـروه درمانـی شـناختی وجودگـرا بر سلامت معنـوی و تصـور از خـدا در والدین فرزنـدان مبتال به
سـرطان :بـا پیگیـری شـش ماهـه.
◂ .1393ارائـه مقالـه در مجلـه روانشناسـی بالینـی و شـخصیت بـا موضوع اثربخشـی گروه درمانی شـناختی
وجودگـرا بـر افسـردگی والدیـن فرزنـدان مبتلا بـه سـرطان ،سـال بیسـت و یکـم ،دوره جدیـد شـماره ،10
صفحـه . 41-50
◂ .1392ارائـه مقالـه در مجلـه  Iranian Rehabilitation Journalبـا عنـوان Cognitive-Existential
Group therapy on Hopefulness of parent with Children having cancer، Vol. 11, No.18,
P 51-55, 2013
◂ .1392ارائـه مقالـه در مجلـه روانشناسـی سلامت با موضوع گـروه درمانی شـناختی وجودگرا بر افسـردگی
و امیـدواری والدیـن فرزنـدان مبتال به سـرطان ،سـال دوم ،شـماره  ،2صفحه . 48-61
◂ .1392ارائـه مقالـه در سـومین همایـش ملـی روانشناسی(روانشناسـی،تربیت،کار و سلامت) دانشـگاه
آزاد اسلامی واحـد مرودشـت بـا موضـوع اثـر بخشـی برنامـه آمـوزش گروهـی غنـی سـازی زناشـویی بـر حـل
تعارضـات زناشـویی در زنـان :تاثیـر عـدم مشـارکت شـوهران در برنامـه.
◂ .1392ارائـه مقالـه در فصـل نامـه پژوهشـهای روان شـناختی ( دوره  ،16شـماره  ) 1بـا موضـوع رابطـه زمانـی
بیـن اختلاالت خـوردن و اختلاالت اضطرابی.
◂ .1391ارائـه مقالـه در هشـتمین کنگـره بیـن المللـی سـرطان پسـتان بـا موضـوع اثـر بخشـی مداخلـه گـروه
درمانـی شـناختی وجودگـرا بـر بهبـود کیفیـت زندگـی زنـان مبتلا به سـرطان پسـتان.
◂ .1391ارائـه مقالـه در اولیـن کنگـره روانشـناختی کـودکان مبتلا بـه سـرطان در ایـران بـا موضـوع درمـان
شـناختی وجودگـرا گروهـی بـر افسـردگی و امیـدواری والدیـن فرزنـدان مبتلا بـه سـرطان.
◂ .1390ارائـه مقالـه در سـومین کنگـره روانشناسـی بالینـی بـا موضـوع گـروه درمانـی شـناختی وجودگـرا بـر
امیـدواری والدیـن فرزنـدان مبتلا بـه سـرطان.
◂ .1387ارائـه مقالـه در فصـل نامـه پژوهشـهای روان شـناختی ( دوره  ،11شـماره 1و ) 2بـا موضـوع تاثیر درمان
هـای مبتنـی بر شـواهد بـر اضطـراب دوره کهولت.
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