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 (  سوابق تحصيلي : 2

 قات تهرانيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم يبالين يناسروانش ارشد يکارشناس

 قزوين )ره ( يامام خمين يدانشگاه بين الملل يعموم يروانشناس يکارشناس

 : يي و حرفه اسوابق شغلالف( -3

 تاکنون 94از سال   واحد سما  انديشه يير امور دانشجويمد

  93در سال  انديشهواحد سما   مدير امور فرهنگي و مسئول مركز مشاوره

 93عضو اصلي شوراي سياستگذاري روانشناختي سازمان سما در سال 

 87در سال سازمان سما التحصيالنامور دانشجويان و فارغ   کارشناس برنامه ريزي

 88 تا 86از سالبنياد شهيد و امور ايثارگران شهريار   مدير دوره آموزش خانواده -مددکار فردي و گروهي -کارشناس ارجاع

 86تا  85از سال  معاونت اجتماعي و ارشاد  نيروي انتظامي استان قزوين مسئول دايره مددکاري و مشاوره

 86تا  84از سال  شهرستان البرز-اداره بهزيستي استان قزوين روانشناس  و کارشناس مسئول اشتغال

 ( سابقه ارائه خدمات حرفه اي ) مشاوره ، همکاري و ...( ب – 3

 انه اشتغال تخصصي از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره داراي پرو
 
 :  يآموزش يکارگاهها يسوابق تدريس و برگزار( ج-3

 تهران سماواحد  -يدانشگاه آزاد اسالم
 3تهران يمرکزجهاد دانشگاهكاربردي -دانشگاه علمي

 شهريار واحدي دانشگاه آزاد اسالم
 دانشگاه بين المللي چابهار

 دانشگاه علمي كاربردي واحد چابهار
 شهيواحد سما اندي دانشگاه آزاد اسالم

 د دستوارهيدانشگاه علمي كاربردي شه
 دانشگاه علمي كاربردي خانه کارگر شهر قدس

 اريجمعيت هالل احمر شهرستان شهر
  )ره(ينيامام خم ين الملليدانشگاه ب

  ( مقاالت پژوهشي :4
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 انتشارات قطره ان به سوءمصرف مواد مخدر و مشکالت مربوط به سالمت روان يتالمب يت خشم برايريمدکتاب ترجمه 

دانشگاه  -نوگروه درماني مديريت خشم با رويکرد شناختي رفتاري در مردان وابسنه به مواد مخدر تحت درمان مداوم با متاد يبررسي اثر بخش

 (جوانان يسازمان مل) زارت ورزش و جوانانو واحد علوم و تحقيقات تهران يسالمآزاد ا

 دانشگاه بين المللي امام خميني بررسي مقايسه اي علل افت تحصيلي دانشجويان شاهد و غير شاهد

 تخصصي : –( عضويت در انجمن هاي علمي 5

 سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايران
 رانيا يانجمن روانشناس

 وراي سياستگذاري روانشناختي دانشگاه آزاد اسالمي ، سازمان سماش
 انيرانيو مشاوره ا يانجمن مراکز خدمات روانشناس

 اريمشاوره شاهد آموزش پرورش شهرستان شهر يشورا
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