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دانشگاه عالمه طباطبایی) دانشجوی رتبه اول(روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی: کارشناسی

روان شناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی: کارشناسی ارشد

:عنوان پایان نامه ارشد

.ش آنھای ھوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجبررسی مفھوم و مولفه

 روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی: دکتری تخصصی

:عنوان پایان نامه دکتری تخصصی

کارآمدی طرحواره درمانی دووجھی در درمان مردان وابسته به مواد مخدر مبتال به اختالل شخصیت 

.ضداجتماعی
سوابق اجرایی و پژوھشی

ن استثنایی دانشگاه عالمه طباطبایی عضو گروه موسسان انجمن علمی روان شناسی و آموزش کودکا

)١٣٨٠.(

 ١٣٨٢تا ١٣٨٠(دبیر انجمن علمی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی به مدت دو سال.(

 ١٣٨٢تا ١٣٨٠(مدیر مسئول نشریه علمی کاوش به مدت دو سال.(

 تی و سازمانیبا عنوان روان شناس صنع) ١٣٨۵تا ١٣٨۴(ھمکاری با گروه ماشین ابزار ایران خودرو.

 کارشناس روان شناس پروژه تحقیقاتی تحلیل محتوای روان شناختی، جامعه شناختی و زبانی برنامه ھای

.١٣٨۵شبکه رادیویی جوان در سال 

ھای اجتماعی در مجری، مدرس و کارشناس طرح تشکیل گروه ھای محله محور با ھدف کاھش آسیب

١٣٨٨تا ١٣٨٧ھای اجتماعی شھرداری تھران در سال ه آسیباین طرح زیر نظر ادار(منطقه چھار تھران 

).برگزار شد

 ١٣٩١ھمکاری با مجله سپیده دانایی در سال.

 ١٣٩٢تھران در سال ١٨مشاور امین معاونت مالی و اداری شھرداری منطقه.

 ١٣٩٣مشاور اداره کل ارزیابی عملکرد صدا و سیما در سال.

مشاور مدیریت منابع انسانی بیمه ملت.

پژوھشی مطالعات روانشناسی بالینی، چاپ دانشگاه عالمه طباطبایی- داور علمی فصلنامه علمی.

 داور علمی پژوھشنامه روانشناسی اسالمی، پژوھشکده اخالق و روانشناسی اسالمی، پژوھشگاه قرآن و

.حدیث
طرح ھای پژوھشی

١٣٩٢(قیقاتی سنجش وضعیت سالمت روان شناختی کارکنان بانک ملت کارشناس روان شناس پروژه تح.(

ھای شخصیتی و ارزشی مشتریان بانک سامان کارشناس روان شناس پروژه تحقیقاتی بررسی ویژگی

)١٣٩٢.(

 کارشناس روانشناس پروژه تحقیقاتی سنجش وضعیت سالمت روان شناختی کارکنان بانک کشاورزی

)١٣٩٠.(



اهتدریس در دانشگ

 روان شناسی ) (١٣٩٠تا ١٣٨٨(مسئولیت ھا مدرس مدعو مجتمع آموزش عالی وزارت جھاد کشاورزی

).عمومی و روان شناسی اجتماعی

 روان (تاکنون ١٣٨٩مدرس مدعو دانشگاه عالمه طباطبایی، مقطع لیسانس و فوق لیسانس از سال

دان، تاریخچه روان شناسی، روان شناسی عمومی، روان شناسی رشد، پویایی گروه، مشاوره با معتا

).شناسی مرضی کودک و روان شناسی مدیریت

 روان شناسی سیاسی(١٣٩١مدرس مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه تھران در سال.(

 رفتار سازمانی(تاکنون ١٣٩٢مدرس مدعو پردیس البرز دانشگاه تھران، مقطع فوق لیسانس از سال.(

تاکنون ١٣٩٣ی، واحد بین الملل کیش، مقطع فوق لیسانس از سال مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالم

مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی تجربی، روانشناسی (

).رشد و علم النفس در دیدگاه دانشمندان اسالمی
ھا و دانشگاه ھاآموزش برای سازمان

١٣٨۵پاییز (ھای اضطرابی در مرکز بھداشت شمیرانات ختاللبرگزاری کارگاه آموزشی با عنوان ا.(

 نقد روشمند رفتار، (١٣٩٢تا ١٣٩١مدرس دوره آموزشی بانکداران حرفه ای برای کارکنان بانک ملت در سال

).ھوش ھیجانی و کار تیمی

 ١٣٩٢تابستان (مدرس دوره آموزشی مھارت خودشناسی برای کارکنان بانک ملت در مشھد.(

 مدرس دوره آموزشی مھارت ارتباط بین فردی و مدیریت تغییر برای کارکنان بانک ملت در مشھد، شیراز و یزد

)١٣٩٣.(

 تابستان (مدرس کارگاه آموزشی مربیگری در دوره آموزشی مدیریت تحول گرا برای کارکنان بانک ملت

١٣٩٣.(

 ١٣٩٣پاییز (بانک ملت در تھران مدرس دوره آموزشی ارتباطات اثربخش برای کارکنان منطقه سه.(

 ،مدرس دوره ھای آموزشی رفتار غیرکالمی در روابط بین فردی، ارتباط اثربخش، ھوش ھیجانی، خالقیت

).١٣٩۴تا ١٣٩٢(تصمیم گیری، مدیریت استرس برای کارکنان بانک سپه 

وانمندسازی فردی و مدرس دوره آموزشی تنظیم ھیجانی، روان شناسی شادکامی، حل تعارض بین فردی، ت

).١٣٩٣تا ١٣٩٢(خودشکوفایی برای کارکنان بیمه ملت 

ھای آموزشی ھوش ھیجانی و روان شناسی شادکامی برای کارکنان گروه بھمن به صورت ¬مدرس دوره

).١٣٩٢زمستان (مجازی 

استرس، ھای آموزشی رفتار غیرکالمی در روابط بین فردی، مشاوره پیش از ازدواج، مدیریت مدرس دوره

مدیریت زمان، مھارت ھای ارتباطی در زندگی زناشویی، شخصیت شناسی و ھوش معنوی برای کارکنان و 

).١٣٩۴تا ١٣٩٢(دانشجویان دانشگاه پلیس 

١٣٩٢زمستان (تھران ١٨ھای پیشگیری از اعتیاد برای کارکنان شھرداری منطقه برگزاری کارگاه.(

 ١٣٩٣بھار (برای کارکنان کمیته امداد تھران برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موثر.(

ھای آموزشی پیشگیری از اعتیاد ھمکاری با مرکز مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی به منظور برگزاری کارگاه

).تاکنون١٣٩١از سال (برای دانشجویان و کارمندان 

 اصول )مطلوب اجتماعیبا تاکید بر رفتار(مدرس سه کارگاه آموزشی روان شناسی مشارکت اجتماعی ،

).١٣٩٣بھار و پاییز (توانبخشی روانی و روانشناسی اجتماع نگر برای کارکنان بھزیستی کشور 

 تابستان (مدرس کارگاه آموزشی مدیریت استرس برای کارکنان شرکت خدمات اداری شھر شھرداری تھران

١٣٩٣.(



١٣٩٣پاییز (ت مدرس کارگاه آموزشی ھوش ھیجانی برای کارکنان بانک صادرا.(

 ١٣٩٣زمستان (کارشناس مھمان نشست اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه علوم اقتصادی.(

 مدرس دوره آموزشی مدیریت روابط بر اساس الگویDISC و تفکر انتقادی و خالق برای کارکنان بانک ملت در

).١٣٩۴تابستان (محمود آباد 

١٣٩۴(اه عالمه طباطبایی در برگزاری مصاحبه روانشناختی داوطلبان استخدام مشاور منابع انسانی دانشگ(

 مدرس دو کارگاه آموزشی آشنایی با بحرانھای روحی و روانی و روانشناسی صنعتی و سازمانی برای

).١٣٩۴پائیز (کارکنان اداره گاز خراسان شمالی، بجنورد 

١٣٩۴پاییز (اره تامین اجتماعی ھمدان مدرس کارگاه آموزشی ھوش ھیجانی برای کارکنان اد.(

 ١٣٩۴پاییز (مدرس کارگاه آموزشی روانشناسی شادی برای دانشجویان مقیم در کوی دانشگاه تھران.(

 مدرس موسسه بانکداران خاورمیانه)MIB) ( دوره ھای نقد روشمند رفتار، کار تیمی، ھوش ھیجانی، مربی

).گری، مھارت ھای زندگی و مدیریت تغییر

 مدرس کارگاه آموزشی اصول رفتار درمانی عقالنی ھیجانی)REBT( کیش، مرکز سالمت روانی باران ،) دی

١٣٩۴.(

 دی (مدرس کارگاه آموزشی درمان اعتیاد، معاونت پیشگیری از آسیب ھای اجتماعی دادگستری، زنجان

١٣٩۴.(

روانشناختی داوطلبان استخدام -مشاور اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در برگزاری مصاحبه رفتاری

).١٣٩۴بھمن (

 ١٣٩۴بھمن (مدرس کارگاه آموزشی روانشناسی رفتار مشتری برای روسای شعب بانک ثامن در اھواز.(

 ١٣٩۵تابستان، (مدرس کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد، دانشگاه بجنورد(

 ١٣٩۵شھریور (مدرس کارگاه آموزشی ارتباطات اثربخش در سازمان، برای کارکنان سازمان آب در تھران.(

 ١٣٩۵مھر (مدرس کارگاه آموزشی تیپ شناسی شخصیت برای کارکنان قوه قضائیه در تھران(
سخنرانی

 ١٣٩۴یز پائ(تھران ١٣ھمایش تکریم سالمندان برای کارکنان کمیته امداد در شھرداری منطقه(

١٣٩۴پائیز (مفھوم، مولفه ھا و سنجش؛ پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی : ھوش معنوی(
درمانگرسوابق کار به عنوان مشاور و روان

 تا ١٣٨۵از سال (فعالیت در حوزه اعتیاد به عنوان روان شناس، پژوھشگر و درمانگر اعتیاد و گروه درمانگر

).کنون

تاکنون١٣٩١از سال (درمانگر شاوره دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان مشاور و روانھمکاری با مرکز م.(

١٣٩٠اسفند (درمانگر ھمکاری با واحد شمال شرق بنیاد شھید و امور ایثارگران به عنوان مشاور و روان.(

١٣٩١تا ١٣٩٠(ر درمانگھمکاری با دفتر مشاوره دانشکده مدیریت دانشگاه تھران به عنوان مشاور و روان.(

 ١٣٩٣سال (ھمکاری با مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره یاسمن به عنوان مشاور و رواندرمانگر.(
عضویت در مجامع علمی

 ٢٩۶٣عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران و دارای پروانه کار با شماره.

عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران.
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تالیف، ترجمه و ساخت آزمون

نشر آوای نور(اب ھوش معنوی و مقیاس ھای سنجش آن با ھمکاری دکتر سھرابی تالیف کت.(

سازنده اولین مقیاس بومی اندازه گیری مفھوم ھوش معنوی در کشور.


