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 تحصیلیسوابق 
 

  روان شناسی، دانشگاه عالمه طباطباییدکترای 
 اسی، دانشگاه عالمه طباطباییروان شن کارشناس ارشد 
 ی، دانشگاه شهيد چمران اهوازکارشناس روان شناسی بالين 

 

 آموزشی سوابق
 

 سال(ادياز مصرف مواد و اعت یريشگيآموزش پ یت مربيترب یآموزش) ،کشور استان های مختلفس در یتدر ، 

 الس (،كشور یمزمن استان ها یماران روانيب یژه كارشناسان مسئول ساماندهیو) ،سازمان بهزیستیس در یتدر 

 تاكنون  1831 سال از ،ت هالل احمر(يوابسته به جمع) ،هالل یس در موسسه عالیتدر 

 تاكنون 1831مختلف از سال  یها ت امداد و نجات در ترمیریمد یكارشناس انیدانشجو یبرا سیتدر 

 1831 سالدر  ،(سازمان بهزیستی كشور) ،تدریس در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 یس در دانشگاه عالمه طباطبائیتدر  

 مختلف یفاران در ترم ها یكاربرد، یس در موسسه علمیتدر 

 ناطق در م یستیار سازمان بهزيكارشناسان و دوطلبان هم یا برایدر بال یاجتماع یسالمت روان یس در دوره هایتدر
  زلزله زده مختلف كشور

 (ان خشونت طرف مشاورهيانجمن دفاع از قربان) ،سازمان ملل متحد در ایران س دریتدر 

  اجرایی سوابق 
 

 اكنون  تا 1731تهران از سال  یراز یمركز روانپزشك یروان شناس وكارشناس امور روان .1

 (دو سال) ،مطالعات ، پژوهش و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر كارشناس مركز .1
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يماران ب یفعاليت به عنوان كارشناس ،كارشناس مسئول و سرپرست گروه كارشناسان ستاد سامانده .7
 )پنج سال( ،یمزمن در سازمان بهزیستی روان

 (سه سال) ،جوانانی سازمان مل، جوانانی عالی پاره وقت با شورا یفعاليت به عنوان همكار .0
 تا کنون 1735از سال  یحوزه روان شناس یبا انتشارات رشد به عنوان ناشر معتبر تخصص یهمكار .5

 در مراكز مختلف مشاوره از جمله مركز مشاوره معين و مركز مشاوره بيدار یفعاليت هاي مشاوره ا .6

 1735تا  1730سال مزمن از  یدرمان و توانبخشي بيماران روان یرئيس ستاد سامانده .3

 كنون تا 1735سال كشور از ی سرپرست دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزیست .3

 كشور یسازمان بهزیست یو پيشگير یقائم مقام معاونت امور فرهنگ .9

 رگروهیو مد یگروه روانشناس اریاستاد ، ثیدانشگاه قرآن و حد یعلم ئتيعضو ه .14

 نمزم یروان مارانيب یدرمان و توانبخش یطرح سامانده نیو تدو هيدر ته یهمكار .11
 كشور یستیمزمن در سازمان بهز یمارن روانيب یكارشناس مسئول و سپس سرپرست گروه كارشناسان سامانده .11

 (ك سالی)به مدت  یوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشك یسرپرست دفتر فرهنگ .17
 (چهار سال)به مدت  جوانان یو سپس سازمان مل یعال یبا شورا یكارشناس یهمكار .10
 (سه سال)به مدت  یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك ییمشاوره دانشجو یكارشناس ارشد دفتر مركز .15
 (دو سال)كارشناس دفتر مطالعات ، پژوهش و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور به مدت  .16
 (ميسال و نك ی)مزمن به مدت  یماران روانيب یدرمان و توانبخش یس ستاد ساماندهيرئ .13
 ازمانن سیر مترقبه ايكشور در ستاد حوادث غ یستیته سالمت روان سازمان بهزيس كميكارشناس و سپس رئ .13

  تا کنونكشور  یستیاد سازمان بهزيو امور اعت یريشگير كل دفتر پیمد .19

 

 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

  1739پيامدهای روانشناختی فاجعه ها، به همراه آقای دکتر بهمن نجاریان، تهران انتشارات مسير  .1
 1730آلفرد بينه، تالش برای درک علمی ماهيت آدمی، انتشارات دانژه  .1
 به همراه سایر نویسندگان چاپ بنياد جانبازان و ایثارگران« نشانگان ضربه ای»دو مقاله در کتاب تدوین شده  .7
 1791ن انتشارات رشد چاپ دوم سال ری در تاليف کتاب توانبخشی معلوالهمکا .0

 

 کتاب های ترجمه ای
 

نوشته ریموند کوکرین. ترجمه به همراه جناب آقای دکتر بهمن نجاریان  کتاب مبانی اجتماعی بيماری های روانی،  .1
  1736در سال تهران ، انتشارات رشد ،منتشره

 انتشارات رشد، تهران ،نيل کارلسون با همکاری سایر مترجمان )جلد اول(روانشناسی فيزیولوژیک، نوشته  .1
 تهران ،انتشارات رشد ،نوشته مری شریدان، با همکاری سایر مترجمان، بازی و رشد از تولد تا شش سالگی .7
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خدمات روانشناختی  ئهنوشته گروهی از روان شناسان متخصص در ارا، خدمات روانی اجتماعی در بالیا .0
 ، تهرانانتشارات رشد ،ترجمه با همکاری سایر مترجمان ،در بالیا

مقابله با بالیا، راهنمای خدمات روانی اجتماعی. نوشته ا هرنرایک و مک کواید ترجمه به همراه جناب  .5
 هالل وابسته به جمعيت هالل احمر آقای عباس باقری یزدی، انتشارات موسسه عالی

 انتشارات رشد 1735ک همکار چاپ و مثبت گرایی. به همراه یمثبت اندیشی  .6
حمایت های روانی اجتماعی در بالیا: خدمات مبتنی بر اجتماع )کتاب فدراسيون بين المللی هالل احمر و صليب  .3

چاپ از سوی معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با همکاری انتشارات رشد، به همراه گروه  ،سرخ(
 .همکاران

 بهزیستی، معاونت امور توانبخشی جزوه از بحران تا بهبودی با همکاری گروه همکاران. چاپ سازمان .3
  1739 سال مصاحبه بالينی با همکاری جمعی از مترجمان، انتشارات رشد، چاپ  .9

 1739 سال مشاوره و روان درمانی با مسلمانان، با همکاری سرکار خانم افسانه صادقی، انتشارات رشد، .14
 1794سال  ،و معنویت در روان درمانی. انتشارات رشد دین .11
 1791سال  ،فنون روان شناسی مثبت گرا: راهنمای درمانگران. انتشارات رشد .11
این کتاب توسط ستاد ) ،1791 سال ،انتشارات سازمان بهزیستی کشور ،درمان ماتریکس )چهار جلد( ،درمان شيشه .17

 (و برتر در زمينه مواد مخدر بعنوان رتبه اول شناخته شده است مبارزه با مواد مخدر در جشنواره آثار مکتوب
 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

 1731ورزش و بهداشت روانی، مجله علمی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، به همراه جناب آقای دکتر بهمن نجاریان. .1

جناب آقای دکتر بهمن نقش مزاح در بهداشت روانی، مجله علمی علوم انسانی دانشگاه الزهرا به همراه  .1
 1735نجاریان.

 1793آزمون استروپ، مجله پژوهشهای روانشناختی، به همراه جناب آقای دکتر بهمن نجاریان. .7

رابطه ویژگی های شخصيتی با ميزان خودكشی در شهرهای دزفول و مسجد سليمان مندرج در مجله دانشگاه علوم  .0

 99(.علی اصغری مقدمدكتر بهمن نجاریان و دكتر محمد آقایانمجریان طرح ) ،كی اهواز به عنوان همكار مجریپزش

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

دهنده خدمات در زلزله بم و مقایسه شرایط آنها با یك  ئهگران ارا بررسی وضعيت روان شناختی گروهی از امداد .1

داد و نجات ، ام در دومين همایش بين المللیشده  ئهگروه گواه ) امدادگران غير فعال در بم( .به عنوان مجری. ارا

 . 1730 تهران اردیبهشت، معاونت پژوهشی() موسسه عالی هالل

شده در همایش یك روزه زندگی عاشقانه ،  ئهعوامل خطر مصرف مواد در دانشجویان و در زوج های جوان . ارا .1
 .1831ازدواج عاقالنه . دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه ، اردیبهشت 
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ن همایش شده در دومي ئهارا ،همكار  ،بررسی و توصيف تكنيك بازگفت روان شناختی برای قربانيان بالیا .7

 .1730تهران اردیبهشت  .موسسه عالی هالل ،بين المللی امداد و نجات

 ،به عنوان همكار مجری ، بررسی عوارض دارویی كلوزاپين در گروهی از بيماران اسكيزوفرنيك مقاوم به درمان  .0

 1733.دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،شده در كنگره فارماكولوژی ایران ئهقاله ارام

ی شده در كنگره پژوهشها ئهبه عنوان همكار مجری. ارا ،بررسی تاثير نوع شركت معتادان در جلسات معتادان گمنام  .5

 1736. دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی ،روانپزشكی و روانشناسی

ن كنگره نخستي شده در ئهارا ،به عنوان همكار مجری ،شناختی بيماران اسكيزوفرنيك مزمنبررسی وضعيت جمعيت  .6
 1833.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،بيماری های روانی مزمن

 دانشگاه علوم پزشكی ،شده در دومين كنگره روانپزشكی فرهنگی ئهارا ،به عنوان همكار ،روان شناسی معنویت .7
 1831.ایران

شده در همایش یك روزه امداد و نجات و دوره اموزشی امدادگران در  ئهروانشناختی در بالیا و سوانح . اراخدمات  .3
 1833.استان آذربایجان شرقی، تبریز، جمعيت هالل احمر آذربایجان

عاد بشده در همایش یك روزه بررسی ا ئهارا ،خدمات به آنان ئهپيامدهای روانشناختی بالیا بر كودكان و لزوم ارا  .3
 1831. دانشگاه امام حسين )ع( ،زلزله بم 

سته به واب) ،رمان . مندرج در مجله علمی حكيمبررسی تاثير كلوزاپين در درمان بيماران اسكيزوفرنيك مقاوم به د .11
معاونت پژوهشی وزارت بهداشت( . به عنوان روان شناس همكار طرح. الزم به ذكر است كه گزارشی از این پژوهش 

 1794.شد ئهتوسط مجری طرح ارا 1444بين المللی روان پزشكی در هامبورگ آلمان در سال در كنگره 

های شده در پنجمين كنگره پژوهش ئهارا ،بررسی تاثير داروهای معمول ضد روان پریشی در درمان عالیم اسكيزوفرنيا .11

يح است مجری . الزم به توض به عنوان همكار ،روانپزشكی و روانشناسی كشور . دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

 1044.گردید ئهكه مقاله فوق توسط خود اینجانب ارا

 

 تخصصیمقاالت علمی 

 1737شناسی کودکان تيزهوش، مجله استعدادهای درخشان. به همراه جناب آقای دکتر بهمن نجاریان.روان  .1
 1733علمی.الگوی رفتاری، شخصيتی افراد مستعد بيمارئهای قلبی، روزنامه اطالعات  .1

سندرم بازگشت به ميهن در اسرای آزاد شده جنگی، مجله بهداشت جهان، به همراه آقای دکتر بهمن  .7
 1791نجاریان.

 های تحقیقاتیپروژه
 

طرح ملی" بررسی نظام سلسله مراتب ارزش های دانشجویی و روند تحول آنها در دوران دانشجویی در دانشگاه های  .1

عالی انقالب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان و  مجری طرح و به سفارش شورایعلوم پزشكی كشور" به عنوان 

 .آموزش پزشكی
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 بررسی عالیم مثبت و منفی اسكيزوفرنی در یك گروه از بيماران اسكيزوفرنيایی و رابطه آنها با یكدیگر .1

ر دبررسی ميزان سالمت عمومی و عزت نفس دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی شركت كننده  .7

 .) معاونت آموزشی دانشجویی وزرات بهداشت ( هيبه عنوان همكار . مندرج در مجله طب و تزك المپياد ورزشی

بررسی مقایسه ای ميزان اضطراب در ناباروران طبيعی با گروهی از جانبازان نابارور جنگ تحميلی . به عنوان همكار  .0

 .معاونت پژوهشی وزارت بهداشت 4. مندرج در مجله حكيم 

به عنوان همكار اصلی طرح . دانشگاه علوم بهزیستی و  ،بررسی و تعيين معيارهای ازمان در بيماری های روانی .1
 .توانبخشی

 
 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان

 
 10راهنمایی:  .1

 3مشاوره:  .1

 1داوری:  .7

 


