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ب) سوابق آموزشی
 -3دوره کارشناسی :رشته روان شناسی بالینی 3125 ،تا  ،3123دانشگاه اصفهان
موضوع پایان نامه :بررسی سالمت روان در زنان شاغل در شرکت مخابرات شهرستان اصفهان

 -8دوره کارشناسی ارشد :رشته روان شناسی بالینی 3123 ،تا  ،3121دانشگاه شاهد تهران
رتبه اول ورودی
موضوع پایان نامه :تعیین و مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت استرس به دو شیوه شناختی -رفتاری
و آرامسازی برکنترل قندخون و تغییر برخی شاخصهای سالمت روان در بیماران دیابتی نوع8

 -1دوره دکتری تخصصی :رشته روان شناسی بالینی 3121 ،تا  ،3113دانشگاه علوم بهزیستی و توان
بخشی تهران،
رتبه ی اول ورودی
موضوع پایان نامه :اثربخشی آموزش مدیریت استرس شناختی -رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر
حضور ذهن در بیماران مبتال به اختالل کندن پوست

 -3آموزش و درمان (خصوصی) روانکاوی مدت شش سال

 -0شرکت در بیش از  055ساعت کارگاه های آموزشی مختلف در زمینه های مختلف روان شناسی
بالینی ،درمان های شناختی رفتاری ،روانکاوی ،رواندرمانی تحلیلی ،روابط ابژه ()Object Relations
و روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت

ج)سوابق پژوهشی
 -3مدیریت اجرایی و سرپرستی طرح پژوهشی تعیین و مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت استرس به
شیوه شناختی و آرامسازی و برکنترل قندخون و تغییر برخی شاخصهای سالمت روان در بیماران
دیابتی نوع ،8دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  3121و 3121
-8مدیریت اجرایی طرح پژوهشی آسیب شناسی خانواده ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم
پزشکی بقیة اهلل تهران  3121و 3115
 -1مقاله علمی-پژوهشی تعیین اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری برکنترل
قندخون و افسرگی در بیماران دیابتی نوع ،8مجله غدد درون ریز و متابولسیم ایران ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی آبانماه 3122

 -3مقاله علمی-پژوهشی اثربخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر نظریه شناختی -رفتاری
برکنترل قندخون و کاهش مشکالت هیجانی بیماران دیابتی نوع ،3مجله دیابت و لیپید ایران ،دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،زمستان 3121
 -0مقاله علمی-پژوهشی مقایسه وضعیت استحکام خانواده در خانواده های نظامی و غیر نظامی ،مجله
علوم رفتاری ،دوره ،1شماره ،3بهار3113
 -1مقاله علمی پژوهشی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر کیفیت زندگی و خواب در سندرم روده
تحریک پذیر .فصل نامه گوارش ،دوره  ،85شماره  ،1پاییز 320-318 ،3113
7- The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Training
on Glycemic Control, Psychological Distress and Quality of Life in People
with Type2 Diabetes, Iranian Journal of Clinical Psychology, Vol 1, No 1,
2012
8- cognitive behavioral stress management training in skin picking
(excoriation) disorder: A randomized controlled trial. International journal of
biology, pharmacy and allied science , October, 2015, 4(10), Special Issue:
129-142
 -1ارائه مقاله (سخنرانی) در دومین همایش بین المللی طب روان تنی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
اردیبهشت 3121
 -35ارائه مقاله (پوستر) در دومین همایش بین المللی طب روان تنی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
اردیبهشت 3121
 -33ارائه دو مقاله (پوستر) در دومین همایش سراسری غدد درون ریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،اردیبهشت 3122
 -38ارائه مقاله (سخنرانی) وکسب مقام دوم بهترین مقاله و سخنرانی در دومین همایش سراسری
پژوهش های روان شناسی بالینی ایران ،تهران ،بهمن و اسفند 3121

 -1 -31ارائه مقاله (سخنرانی) و عضو هیئت رئیسه در اولین کنگره سراسری موج سوم درمانهای
شناختی رفتاری ،کاشان ،پاییز .3113

د) سوابق حرفه ای
 -3اشتغال بکار بصورت هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی در گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی از سال 3113
 -8انجام کارورزی ها و تدریس های مقرر شده در طول دوره دکتری
 -1سمت مسئول فنی و اشتغال به انجام خدمات روان درمانی در مرکز مشاوره بشارت اصفهان با مجوز
سازمان بهزیستی استان اصفهان از 3121تا 3113
 -1اشتغال به انجام خدمات حوزه روان درمانی و روان شناسی بالینی در مرکز مشاوره مهرگان تهران با
مجوز سازمان بهزیستی استان تهران از  3121و سمت مسئول فنی این مرکز تا سال 3113
 -3اشتغال به انجام خدمات روان درمانی در مرکز مشاوره دانشگاه امیر کبیر تهران از  3115تا 3113

