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 مدارک تحصیلی

 (واحد ساری)كارشناس مامایي از دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن 
 واحد بین الملل كیش  دكتراي روان شناسي سالمت از دانشگاه آزاد اسالمي 

 هیپنوتراپی از انجمن هیپنوتیزم ایران داری مدرک 
 دارای گواهی نامه مهارت ICDL  ۲و  ۱سطح 
  دارای گواهی نامه جستجوی مقدماتی و پیشرفته الکترونیک از دانشگاه

 علوم پزشکی تهران
 

 :عنوان پایان نامه ها

 مقایسه ویژگی های شخصیتی و : مقطع کارشناسی ارشد
 مبتال به درد مضمن و افراد سالمخودکارآمدی مقابله ای در افراد 

 اثر بخشی آموزش : مقطع دکتراBPS (بهترین خود ممکن ) در

 ۲افزایش میزان خوشبینی افراد مبتال به دیابت نوع 
 

  پروانه اشتغال از سازمان نظام روان شناسي جمهوري اسالمي به شماره

۹۹۳۳ 
  عضو سازمان نظام روان شناسي جمهوري اسالمي ایران به شماره عضویت

۹۵۴۸ 

 عضو انجمن روان شناسي ایران 
 روان شناسي سالمت ایران  عضو انجمن 
 عضو انجمن هیپنوتیزم ایران 

  و مشاور خانواده در ممقطع عمومی مدرس رشته روان شناسی
واحد تهران و  کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی ادیبان

 گرمسار

 
 

 مهارت در زمینه: 

 مشاوره قبل و بعد از ازدواج  
      نیخانواده درما 
 گروه درماني 

 مشاوره فردی 



 

 

 هیپنوتراپی 
ناشي از بیماري هاي     مشاوره فردي و مشكالت روان شناختي 

، (روماتیسم مفصلي)روماتوئید   دیابت، سرطان، آرتریت)مزمن 

عضالني، اختالل در عملكرد جنسي بیماري ام اس، دردهاي 
 ...(و 
 

 
 

 کارگاه ها
  رفتاری -درمان شناختی 
 (بیمارن دو قطبی)ری رفتا -درمان شناختی 

  معنویبا رویکرد رفتاری  –درمان شناختی 
 معنویت درمانی 
 اخالق حرفه ای در روان شناسی 

  (مشکالت جنسی و ارتباطی)آموزش خانواده 
 سوء استفاده جنسی از کودکان 
  آموزش تکنیکEMRD  

 

 فعالیت ها
 اي سالمته دوره هاي مهارت هاي زندگي در خانه سابقه تدریس 
 در زمینه خیانت و مهارت های ارتباطی  برگزاری دوره هایی 

 نوجوانی برای   برگزاری کالس های آموزشی در زمینه ویژگی های دوره
 اولیا دانش آموزان مقطع متوسطه اول

 زمینه پیشگیری و درمان آموزشی در دوره های برگزاری  همکاری و

 کلینیک چاقیمشکالت روان شناختی مرتبط با چاقی در
  در كلینیك هنر زندگي  یروان شناس همشاورسابقه 
 در كلینیك هنر زندگي نوین  مشاور روان شناس 

 در كلینیك بیمارستان فوق تخصصي نورافشار  مشاور روان شناس 
 آریاز  روان شناسی شاور در کلینیکروان شناس م 
 ر پژوهشگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی مشاوره روان شناختی و آموزش د

 دیابت بیماران مبتال به تهران در زمینه

 
 

 


