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سوابق تحصیلی






دکترای تخصصی مشاوره خانواده از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
رتبه  ۳۱کنکور دکتری تخصصی مشاوره و راهنمایی
کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه در سال 4931
کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه در سال 4930
کارشناسی آمار از دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 4931
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سوابق کاری
 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه از سال  4931تا سال 4931
 مدرس کارگاههای مشاوره پیش از ازدواج برای زوج های جوان

 مدیر مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره آمی تیس از سال  ۳۱۳۱تا کنون

 مشاور مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه از سال  4931تا سال 4931
 7 سال سابقه کار مشاوره و روان درمانی در مرکز مشاوره آوای سروش

 مشاورو روانشناس  ۳۱برنامه تلویزیونی خانه مهربانی (پخش زنده) شبکه زاگرس
 مشاور برنامه صبحگاهی رادیویی تیمچه

 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از سال  4931تا کنون
 عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

 عضو هیأت مدیره انجمن ام اس شهر کرمانشاه

 عضو هیأت مدیره انجمن شورای سالمت خیرین بانوان شهر کرمانشاه
 عضو انجمن کیان خانواده سالم تا سال ۳۱۳۱

سوابق تدریس

 مدرس دروس تخصصی روانشناسی و مشاوره در مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرمانشاه از سال  ۳۱۳۱تا کنون
 مدرس کارگاههای راز نشاط و شادمانی در خانواده برای مشاوران و مددکاران بهزیستی شهر کرمانشاه.

 تدریس بیش از صد دوره کارگاه مختلف روانشناسی درباره مهارت های زندگی ،زوج درمانی ،راز افزایش
عملکرد ،درمانهای شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(اکت) برای زوج ها و دانشجویان
و والدین.
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 مدرس کالس های مهارت های زندگی مبتنی بر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد شفقت
(اکت) برای مددجویان کمیته امداد.
 برگزارکننده کارگاه های معنادرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای بیماران مبتال به ام اس
عضو انجمن.

تجربیات علمی

 داورمقاالت در همایش ملی روانشناسی خانواده در سال 4931

 عضو کمیته اجرایی همایش «مشاوره؛رشد پیشگیری و درمان» دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
در سال 4931
**سوابق پژوهشی و علمی

کتاب:
 مولف کتاب با عنوان« مهارت های خانواده؛ ازدواج و روابط زناشویی» مولف کتاب «جادوی عشق به خویشتن»یک طرح پژوهشی:
همکار طرح پژوهشی «شخصیت ،فرایندهای تعاملی و رضایت زناشویی در زوج های کرمانشاهی درسال »5931
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بیش از  ۵۱مقاله علمی که برخی از عناوین آنها به شرح زیرند:
 « رابطه سن و معنایابی در زندگی با اضطراب مرگ در زنان و مردان سالمند»  .نشریه علمی پژوهشی
روانشناسی پیری  .بهار  .4931شماره ۳
« اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش استرس ادراک شده در بیماران
مبتال به ام اس» .نشریه علمی پژوهشی تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی .۸۱۳۲ .شماره .۳
« مقایسه اثربخشی زوج درمانی به روش اکت و ایماگوتراپی بر صمیمیت جنسی زوجین» .نشریه علمی
پژوهشی پژوهش های مشاوره(اکسپت شده در دست چاپ).
 « اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری در افزایش میزان سازگاری زناشویی و کاهش میزان دلزدگی
زوجین» .برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه .دانشکده علوم
انسانی.۳۱۳۱.
« اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت های ارتباطی زوجین» .اوبین همایش ملی زنان.
بازآفرینی شهری و توسعه پایدار.۳۱۳۱.
 مقاله « هم سنجی اثربخشی آموزش گروهی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر
صمیمیت جنسی زوجین» در در مجله علمی پژوهشی تازه های مشاوره زمستان «۳۲اماده چاپ»
 مقاله«هم سنجی اثربخشی آموزش گروهی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر
مدیریت تعارض زوجین » پذیرفته شده در نشریه علمی_ پژوهشی «فرهنگ مشاوره و روان درمانی»
بهار سال « ۳۳اماده چاپ»
 “Effectiveness of Cognitive and Behavioral Couple Therapy on Marital
Adjustment of Couples Referring to Welfare Consultation Centers in
Kermanshah City”, International Journal of Review in Life Sciences, 1041.
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 "اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین" ارائه
.4931 ،شده در کنگره سراسری روانشناسی خانواده
 ارائه مقاله " اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش عالئم افسردگی و افکار اضطرابی
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