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 مدارک تحصيلي
  ١٣٦٧دانشگاه اصفهان، سال . روانشناسي باليني: آارشناسي •

  ١٣٧٥، سال )واحد رودهن(دانشگاه آزاد اسالمي . مشاوره: آارشناسي ارشد •

  عضویت
  ١٥٤٦: شناسي و مشاورة جمهوري اسالمي ايران به شماره عضو سازمان نظام روان •

: جمهوري اسالمي ايران به شماره شناسي و مشاورة داراي پروانه اشتغال تخصصي از سازمان نظام روان •

١٣٢٤  

  سوابق پژوهشی
  در طرحهاي مختلف گروهي» پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي«آارشناس پژوهشي در  •

مصوب در شوراي پژوهشي » هاي ايراني بررسي ساختار قدرت در خانواده«طرح تحقيقاتي با عنوان  •

  )در حال انجام(پژوهشگاه 

مؤسسات (همکار اصلی در طرح بررسي ساختار نظام مديريت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي  •

  ١٣٧٢، سال )پژوهشي وابسته

  ١٣٧٣همکار اصلی در طرح آگاهي زوجين از حقوق خود و تأثير آن بر مناسبات خانوادگي، سال  •

  ١٣٨٢، سال )آتاب(همکار اصلی در طرح فرهنگ توصيفي روانشناسي اجتماعي  •

وري در مؤسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و  همکار اصلی در طرح بررسي وضعيت بهره •

  ١٣٨٢فناوري، 

  ١٣٨٢همکار اصلی در طرح بررسي و تعيين عوامل مهم راهبرد توسعه انساني در فرايند توسعه ايران، سال  •

  ١٣٨٢، سال )سعدي(ادب فارسي همکار اصلی در طرح شناخت مفاهيم سازگار با توسعه در فرهنگ و  •

  ١٣٨٢همکار اصلی در طرح بررسي تأثير اشتغال زنان معلم بر زندگي خانوادگي آنان، سال  •

هاي دآتري علوم انساني از ديدگاه اعضاي هيأت علمي، سال  همکار اصلی در طرح بررسي وضعيت دوره •

١٣٨٣  

  ١٣٨٤همکار اصلی در طرح شناسايي مسايل اجتماعي ايران، سال  •

  ١٣٨٧همکار اصلی در طرح بررسي احساس اجحاف در ميان آارمندان دولت، سال  •

  ١٣٨٨، سال )شهر تهران(همکار اصلی در طرح بررسي انگيزه تحصيل در ميان دانشجويان  •

ها و تعبيرهاي آنايي  اي از مثل هاي فرهنگي نهفته در گزيده همکار اصلی در طرح درآمدي بر شناسايي ارزش •

  ١٣٩٠فارسي، سال 

  سوابق شغلی
  ١٣٧٠الي  ١٣٦٨، از سال ١٥مشاور در آموزش و پرورش منطقه  •

  ١٣٧٠از سال  آارشناس پژوهشي در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، •



  )پس از اخذ مدرك آارشناسي ارشد (مشاور در دو مرآز مشاوره رشد و روزبه  •

  ١٣٨٠تا  ١٣٧٦جمشيد افشنگ، از سال همکاری در مرکز مشاوره رشد با سرپرستی جناب آقای دکتر  •

  ١٣٨٠مشاور در دفتر مشاوران روزبه از سال  •

  دوره های گذرانده شده
  ١٣٨٠، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال »روش تحقيق در علوم انساني« •

سينا با همكاري  آوري ابن ، مؤسسه مطالعات راهبردي و فن»طرح درمان در فرايند مشاوره«آارگاه آموزشي  •

  ١٣٨١مرآز مشاوره روزبه، سال 

هوشنگ مهريار، مؤسسه  تحت نظارت آقاي دآتر امير» درمان شناختي رفتاري وسواس«آارگاه آموزشي  •

  ١٣٨١مطالعات علوم شناختي، سال 

تحت نظارت خانم دآتر زهرا شهريور و خانم دآتر الهام » ADHDداخالت روانشناختي در م«آارگاه آموزشي  •

  ١٣٨١شيرازي، مؤسسه علوم شناختي، سال 

دآتر فرشاد بهاري، مرآز مشاوره معين، سال ) ساعت ١٦(» مهارتهاي ارتباط زناشويي«آارگاه آموزشي  •

١٣٨٢  

، پژوهشگاه علوم »اجتماعي و مطالعات فرهنگي شناسي در علوم هاي معرفت روش تحقيق و شيوه«آارگاه  •

  ١٣٨٢انساني و مطالعات فرهنگي، سال 

آقاي دآتر يونسي، مرآز مشاوره روزبه، سال ) ساعت ٣٦(» درماني با گرايش زوج CBT«هاي  شرآت در آالس •

١٣٨٧  

  ١٣٨٧آقاي دآتر اسماعيلي، مرآز مشاوره روزبه، سال ) ساعت ٢١(» درمان وسواس«آموزش  •

  ١٣٨٧دآتر مصطفي تبريزي، مرآز مشاوره روزبه، سال » مشاوره پيش از ازدواج«هاي  در آالس شرآت •

  ١٣٨٧دآتر بهنام اوحدي، مرآز مشاوره راه نو، سال ) ساعت ٦٠(» تراپي سكس«آارگاه آموزشي  •

، در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي» زنان، اشتغال و سالمت روان«دوره آموزشي آوتاه مدت  •

  ١٣٩٠سال 

  ١٣٩٠، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال »اي اخالق حرفه«آارگاه آموزشي  •

به (دکتر سوگل اخوان  )ساعت ١٦مدت (»  object relationsمروری بر نظریه «: شرکت در دوره آموزشی •

  ١٣٩٠، زمستان )عملی-صورت آموزش نظری

دکتر علی : ، مدرس»درمانی و مدیریت رهنمودگر در مدارس تئوری انتخاب، واقعيت«شرکت در دوره کاربست  •

  ٩١، تير ماه )ساعت ٢٧(کارگاه سه روزه، (صاحبی، مجتمع آموزشی رهيار،

  ٩١، مرداد )کارگاه هفت روزه(دکتر بهنام اوحدی :، مدرس»فيلم درمانی«شرکت در کارگاه  •

، جهاد دانشگاهی )ساعت ٢٠(ر دکتر حسن حميدپو: ، مدرس»طرحواره درمانی«شرکت در کارگاه تخصصی •

  ١٣٩١واحد خوارزمی، تابستان 

، مدرس دآتر حسن »شناختي و طرح درمان بندي روان فرمول: اختالالت شخصيت«شرآت در آارگاه تخصصي  •

  ١٣٩١شناسي و مشاوره زندگي، آبانماه  ، مرآز خدمات روان)ساعت ١٦(حميدپور 

، مدرس دآتر علي صاحبي، مرآز »ازدواج/ در خانواده تئوري انتخاب«شرآت در آارگاه يك روزة آاربست  •

  ١٣٩١، بهمن )ايران(درماني و مديريت راه برانه، مؤسسه ويليام گلسر   آموزش تئوري انتخاب واقعيت



، مدرس دآتر علي صاحبي، مرآز آموزش »تئوري انتخاب در فرزندپروري«شرآت در آارگاه يك روزة آاربست  •

  ١٣٩١، بهمن )ايران(ي و مديريت راه برانه، مؤسسه ويليام گلسر تئوري انتخاب واقعيت درمان

 ١٦مدرس دآتر حسن حميدپور، به مدت » طرحواره درمانی برای مشكالت زوجين«شرآت در آارگاه آموزشی  •

  ١٣٩٢مرآز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی، تيرماه . ساعت

ی پایه در تئوری انتخاب، واقعيت درمانی و شرآت در دوره دوم واقعيت درمانی، دوره فشرده آموزش عمل •

  مدیریت رهنمودی، مدرس دآتر علی

  .١٣٩٢مهرماه ) سه روزه(ساعت  ٢٧صاحبی به مدت  •

 


