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 سوابق تحصیلی:

 (1398)ورودی مهر  روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز دکتری کاندیدای -

 

، فارغ اه علوم و تحقیقات تهران )کرمان(دانشگ ،بالینی ، گرایشروانشناسیرشته  :کارشناسی ارشد-

 ؛ 18.58، معدل1392التحصیل 

 (سی بالینی.بین فارغ التحصیالن رشته روانشنا دره ممتاز علمی با احراز رتبه سوم کسب رتب) 

 

، معدل 1389فارغ التحصیل   دانشگاه شهید باهنر کرمان، ،عمومی ، گرایشروانشناسیرشته  :کارشناسی-

16.82 . 

مقایسه باورهای فراشناختی، افکار اضطرابی، راهبردهای مقابله ای  پایان نامه کارشناسی ارشد:-

دانشجویان مبتال به اضطراب اجتماعی و دانشجویان بهنجار،گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 

وان علوم و تحقیقات تهران)کرمان(. به راهنمایی دکتر سید مهدی حسینی فرد و با مشاوره دکتر نوشیردانشگاه 

 .1392خضری مقدم. 

میزان قدرت تشخیص حاالت چهره توسط دانشجویان دانشگا ه های سراسری و  پایان نامه کارشناسی:-

به  دانشگاه آزاد کرمان. گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 . 1389 راهنمایی دکتر حسن بنی اسدی.

 

 مدرک زبان:

  57نمره  - 1398مدرک زبان سنجش اموزش پزشکی )وزارت بهداشت( سال 



 : تجربیات و دوره های تخصصی

 :در حیطه تدریس؛ و تشخیص، درمان و مهارت هادر حیطه   ساعت آموزش 1000گذراندن حدود 

 

 * در حیطه تدریس:

 سگال تهران یروانشناخت یمرکز تخصص  ، 1400، تابستان تربیت مدرس بالینیدوره 

 یعل جامع دانشگاه -1394 اسفند 13 ،(سیتدر یعموم یها مهارت)مدرس تیترب یآموزش دوره

 کرمان استان واحد یکاربرد

 

 :تشخیص، درمان و مهارت هادر حیطه * 

رشد فناوری ، مرکز 1400آذر  13 تیلغاشهریور  27 ،ساعت100 طرحواره درمانی یآموزش دوره

 پزشکی کاشانسالمت دانشگاه علوم 

 ، مرکز روانشناسی هیالن1400آذر 25آبان لغایت  13، مشاوره پیش از ازدواجکارگاه آموزشی 

، مرکز مشاوره 1400اردیبهشت  7فروردین لغایت  17، درمان متمرکز بر شفقتکارگاه آموزشی 

 دانشگاه تهران با همکاری دفتر مشاوره  و سالمت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 

 ی، مرکز تخصص1399بهمن  17 تیلغا 15 جان،یه میتنظ یرفتار یفنون شناخت یگاه آموزشکار

 سگال تهران یروانشناخت

بهمن  3 تیلغا 1و  ید 26 تیلغا 24 ،تیاختالالت شخص یرفتار یدرمان شناخت یکارگاه آموزش

 سگال تهران یروانشناخت ی، مرکز تخصص1399



 ی، مرکز تخصص1399 ید تیلغا وریشهر ،یزندگ یمهارت ها یمرب تیترب یدوره آموزش

 سگال تهران یروانشناخت

،  موسسه 1399آذر  27 تیلغا 25 از ازدواج در ازدواج مجدد، شیمشاوره پ یکارگاه آموزش

 آزاد مدت  یآموزش عال

، 1399آبان  30 تیلغا 29 ،ایو آگورافوب کیاختالل پن یرفتار یدرمان شناخت یکارگاه آموزش

 سگال تهران یروانشناخت یمرکز تخصص

، 1399آبان  16 تیلغا 14و  9 تیلغا 7، همسران انتیخ یرفتار یدرمان شناخت یکارگاه آموزش

 سگال تهران یروانشناخت یمرکز تخصص

مرکز  ، 1399شهریور  28 لغایت 27، مداخالت روانشناختی در شکست عشقی یآموزش کارگاه

 سگال تهران یروانشناختتخصصی 

 ، مرکز1399ساعت، تیر لغایت شهریور  90 درمان شناختی رفتاری اختالالت هیجانیدوره آموزشی 

 روانشناختی سگال تهران یتخصص

ی تخصص، مرکز 1399ساعت، مرداد  36 درمان مبتنی بر پذیرش و اقدام متعهدانهدوره آموزشی 

 روانشناختی سگال تهران

روانشناختی سگال تخصصی مرکز  ،1399ساعت، تیر  48 طرحواره درمانی و مد تراپیدوره آموزشی 

 تهران

 رانیا ی، انجمن روانشناس1399مرداد  تیلغا ریساعت، ت 36مداخله در بحران فشرده  یدوره آموزش

، انجمن 1399مرداد  26لغایت  25، فنون خودمراقبتی برای روان درمانگرانآموزشی فشرده  کارگاه

 روانشناسی ایران



، موسسه آموزش عالی 1399مرداد  30لغایت  mmpl-2  ،28تفسیر تست شخصیتی آموزشی  کارگاه

 آزاد آرمان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

موزش عالی ، موسسه آ 1399تیر  20لغایت  19 فنون کاربردی افزایش عزت نفس،کارگاه آموزشی 

 مدت آزاد 

، مرکز آموزش های آزاد 1399 خرداد  30 لغایت 28، مهارت های ارتباطی در آموزش پزشکیدوره 

  انشگاه علوم پزشکی تهراند

، 1399خرداد  22 تیلغا 21 ،یاختالل اضطراب اجتماع یرفتار یدرمان شناخت یکارگاه آموزش

 سگال تهران یروانشناخت یمرکز تخصص

،  1399اردیبهشت  19لغایت  18، درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضیکارگاه آموزشی 

 موزش عالی مدتموسسه آ

 یاستان یشورا ،1398 آذر 8 ،درمان اضطراب مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد یآموزش کارگاه

 کرمان یروانشناس نظام

 CBT، 28 درمان اختالالت اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر با رویکرد یآموزش کارگاه

 کرمان یروانشناس نظام یاستان یشورا ،1398 آبان 29لغایت 

 ی، شورا1398 وریشهر 29 تیلغا 28 ،نوجوانیدوره  یفرزندپرور یمهارت ها یکارگاه آموزش

 کرمان ینظام روانشناس یاستان

 یشورا ،1398 شهریور 22لغایت  21 ،مهارت های فرزندپروری دوره کودکی یآموزش کارگاه

 کرمان یروانشناس نظام یاستان

، کمیته 1398شهریور  5لغایت  4 ساله، 12تا  6های زندگی کودکان  مهارتکارگاه آموزشی 

 آموزش و توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان



 1397دی  30 تربیت مربی مهارت های ازدواج ) قبل،حین و بعد از ازدواج(،دوره آموزشی 

 ، اداره کل ورزش  و جوانان استان تهران1397بهمن  1لغایت 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ، 1397دی  1، پیشگیری از خشونتکارگاه آموزشی 

 بهداشتی درمانی استان کرمان

 نظام یاستان یشورا، 1397آذر  16لغایت  15 زوج درمانی مبتنی بر طرحواره،کارگاه آموزشی 

 کرمان یروانشناس

 یاستان یشورا ،1397مهر  27لغایت  26 مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی،کارگاه آموزشی 

 کرمان یروانشناس نظام

دانشگاه علوم  ی، معاونت بهداشت1397 آبان 22لغایت  21،  مداخالت در خودکشی یکارگاه آموزش

 استان کرمان یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک

 کرمان یروانشناس نظام یاستان یشورا، 1397مهر  13لغایت  12، طرحواره درمانیکارگاه آموزشی 

، 1397مهر  6لغایت  4، کلیات درمان شناختی رفتاری کودکان و بازی درمانیکارگاه آموزشی 

 کرمان یروانشناس نظام یاستان یشورا

معاونت  ،1397مرداد  3لغایت  2 ، مهارت های زندگی و تربیت مربیان ازدواجکارگاه آموزشی 

 بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

 یروانشناس نظام یاستان یشورا، 1397تیر  15لغایت  14، زوج درمانی شناختی رفتاریکارگاه آموزشی 

 کرمان

 30اردیبهشت  و  20لغایت   19 ،)دوره بزرگسالی( مربیگری مهارت های زندگی یآموزش کارگاه

 کرمان یروانشناس نظام یاستان یشورا ،1397د خردا 31لغایت 



مرکز ، 1397ساعت، فروردین لغایت خرداد  100 مصاحبه و درمان اختالالت جنسی،دوره آموزشی 

 .کرمان مشاوره تخصصی رواندرمانی دامون

 ،1396 بهمن  27 تیلغا 26 ،مواداختالالت سوء مصرف   یرفتار یشناخت درمان یآموزش کارگاه

 کرمان یروانشناس نظام یاستان یشورا

 تیلغا 20 ،اختالالت وسواس جبری و اضطراب فراگیر یرفتار یشناخت درمان یآموزش کارگاه

 کرمان یروانشناس نظام یاستان یشورا ،1396 دی 21

، 1396دی   12لغایت  11،  مداخالت روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیرمترقبهکارگاه آموزشی 

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

، شورای استانی نظام 1396آبان  26لغایت  24، درمان شناختی رفتاری افسردگیکارگاه آموزشی 

 روانشناسی کرمان

 آبان 16 تیلغا 15 ، یدرمان شنهاداتیپ و جنسی اختالالت صیتشخ و یابیارز یآموزش کارگاه

 کرمان یروانشناس نظام یاستان یشورا ،1396

مهر  28 لغایت 27، ارزیابی و فرمول بندی درمان شناختی رفتاری مصاحبه،کارگاه آموزشی 

 ، شورای استانی نظام روانشناسی کرمان1396

دانشگاه علوم ، معاونت بهداشتی 1396شهریور   19لغایت  18، پیشگیری از خودکشیکارگاه آموزشی 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

، معاونت بهداشتی دانشگاه 1396شهریور   8لغایت  6،  خودمراقبتی در سالمت روانکارگاه آموزشی 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

 20لغایت  18، زوجین(ترسیم نیمرخ روانی مربیگری و مشاوره پیش از ازدواج )کارگاه آموزش 

 ، شورای استانی نظام روانشناسی کرمان1396مرداد ماه 



 یاستان یشورا ،1396 تیر 30 تیلغا 29 ،(TOT)تربیت جنسی کودکان و نوجوانان یآموزش کارگاه

 کرمان یروانشناس نظام

، 1396خرداد   2لغایت  1،  مداخالت روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیرمترقبهکارگاه آموزشی 

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

، شورای 96فروردین  25لغایت  24، ارزیابی و تشخیص اختالالت دوره کودکیکارگاه آموزشی 

 استانی نظام روانشناسی کرمان

     اسفند 20لغایت  19، پیشنهادات درمانیشخصیت و ارزیابی و تشخیص اختالالت کارگاه آموزشی 

 شورای استانی نظام روانشناسی کرمان، 1395

معاونت بهداشتی ، 1395بهمن   27لغایت  25،  فرزندپروری)نوجوان سالم من( آموزشی کارگاه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

دی و یک بهمن  30 اضطرابی و پیشنهادات درمانی،ارزیابی و تشخیص اختالالت کارگاه آموزشی 

 ، شورای استانی نظام روانشناسی کرمان1395

لغایت  18 ،اختالالت سوء مصرف  مواد و پیشنهادات درمانی ارزیابی و تشخیص یآموزش کارگاه

 کرمان یروانشناس نظام یاستان یشورا ،1395 آذر  19

، 1395آبان  28و  27، خلقی و پیشنهادات درمانیارزیابی و تشخیص اختالالت کارگاه آموزشی 

 شورای استانی نظام روانشناسی کرمان

، شورای 1395مهر  30لغایت  28، نشانه شناسی و مصاحبه تشخیصی اختالالت روانی کارگاه آموزشی

 استانی نظام روانشناسی کرمان

، دبیرخانه منطقه 1395ور شهری 18لغایت 17اختالالت خلقی و درمان آن،  کارگاه آموزشی منطقه ای

 مراکز مشاوره دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه شهید باهنر کرمان  8



 دانشگاه شهید باهنر کرمانمرکز مشاوره ، 1394بهمن  5 اصول و فنون مشاوره،کارگاه آموزشی 

سازمان  بهزیستی استان کرمان، ساعت،  50زوج درمانی با رویکرد شناختی رفتاری،  دوره آموزشی 

 (1394مرداد  22لغایت  20 دوره تکمیلی و 1394مرداد  8لغایت  6 ی)دوره مقدمات

مراکز مشاوره  6، دبیرخانه منطقه 1394اردیبهشت  9، مصاحبه تشخیصیکارگاه آموزشی منطقه ای 

 دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه شهید باهنر کرمان

، انجمن علمی روانشناسی بالینی 1393تیر  15 لغایت 14 شکست عاطفی و درمان آن،کارگاه آموزشی 

 ایران

 رانیا ینیبال یروانشناس یانجمن علم ،1392 اسفند 18، مشاوره در سوگکارگاه آموزشی 

جمن علمی روانشناسی بالینی ، ان1392بهمن  MMPI  ،13آموزش تئوری و عملی کارگاه آموزشی 

 ایران

مهر لغایت ساعت، 40 مهارت های پایه بالینی: فنون مصاحبه، تشخیص و ارزیابی،دوره آموزشی 

 کرمان مرکز مشاوره تخصصی رواندرمانی دامون ، 1392اسفند 

 

  



 سوابق تدریس:

ترم دوم سال  ،روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره، آزاد اسالمی واحد تهران جنوبدانشگاه 

 1401-1400 یلیتحص

 سالدوم ترم  ،وانشناسی شناختیر ،یو فناور قاتیو تحقوزارت علوم  -دیاقل یمرکز آموزش عال

 1401-1400تحصیلی 

-1400، ترم اول سال تحصیلی روانسنجی و تحقیقات و فناوری،وزارت علوم  -مرکز آموزش عالی اقلید

1401 

ترم اول سال  ،مهارت های زندگی ،یو فناور قاتیو تحقوزارت علوم  -دیاقل یمرکز آموزش عال

 1400 یلیتحص

و  ترم اول سال تحصیلی  96-95سال تحصیلی  ، ترم اولمهارت های زندگیکرمان،  دانشگاه شهید باهنر

96-97 

-97سال تحصیلی  ترم  اول لغایت  95 -94، از ترم اول سال تحصیلی روانسنجیکرمان، دانشگاه پیام نور 

96  

سال  ترم دوم لغایت 93 -92ترم دوم سال تحصیلی از   ،روانشناسی تجربیدانشگاه پیام نور کرمان، 

 96-95تحصیلی 

ترم  روانشناسی رشد کودک و نوجوان،دانشگاه علمی کاربردی اداره کل زندان های استان کرمان، 

 95-94دوم سال تحصیلی

از ترم دوم سال تحصیلی   ،ناسی رشدروانشدانشگاه علمی کاربردی اداره کل زندان های استان کرمان، 

 95-94نیمسال اول  لغایت 93-94



، ترم دوم سال تحصیلی  مومیروانشناسی عدانشگاه علمی کاربردی اداره کل زندان های استان کرمان، 

94-95 

 

  



 سوابق کاری:

 6780به شماره  نظام روانشناسی و مشاورهپروانه فعالیت از دارای 

 یستیسازمان بهزاز  تیپروانه فعال یدارا 

 1401از فروردین  مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریفروانشناس 

 1400از اذر  استان کرمان مرکز مشاوره بنیاد شهیدروانشناس 

 .1400 بهمن تیلغا 1400از مهر  استان فارس مرکز آموزش عالی اقلیدمرکز مشاوره روانشناس 

 .1398شهریور  لغایت 1395شهرستان کرمان از بهمن  تمرکز بهداشکارشناس سالمت روان 

 .1397لغایت دی  1395 از مهر ر کرمانمرکز مشاوره دانشگاه شهید باهنروانشناس 

 .1395ماه مهرلغایت   1385 بهمن از کرمان باهنر دیشه دانشگاه مشاوره مرکز همکار

 1393لغایت مهر  1389 مهراز  مرکز مشاوره دانشگاه شهید باهنر کرمانسردبیر نشریه ارون نامه 
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