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ايسوابق حرفه

مرکز تحقیقات پزشکی روزبه پژوهشگر مرکز تحقیقات بیمارستان روان)
دانشگاه علوم پزشکی تهران)

در موسسه خیریه دستان آسمانیو مشاور تحصیلی شناسروان
شناسی ارمیامدیر گروه روان
ساالرينویسنده و خبرنگار در روزنامه مردم
(ره) مدیرسازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبائی

تا 1395از خرداد 
1397خرداد
1397
1397
1394

تا کنون1398از 

یپژوهش-علمیسوابق

» گیري و سیستم مغزي رفتاريمقایسه سطح تفکرانتقادي باتوجه به سبک تصمیم« ارشد با عنوان پایان نامه کارشناسی 
ي استاد با راهنمایی استاد دکترصغري ابراهیمی قوام و با مشاوره1397در دانشگاه عالمه طباطبائی (ره) در سال 
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ي اثربخشی درمان شناختی رفتاري مقایسه). 1397کسائیان، ریحانه؛ ناجی، احمدعلی و فدایی فوالدي، مهبد (
فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاري ایران، .مدار و رفتاردرمانی اقتصاد ژتونی بر رفتار قلدري پسرانهیجان
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ییاجرايهاتیفعال

تا اکنون1398مدیرسازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبائی (ره) از سال 
تا اکنون1398دوره جدید از سال -»خط سفید«اجتماعی -مدیرمسئول و سردبیر مجله فرهنگی

معاونت تحقیقات و -تهران در طرح ملی مصوب وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکیمجري طرح استان 
پزشکی کودکان و نوجوانان در کل کشور و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی، اپیدمولوژي اختالالت روان« فناوري 

1396در سال» سبک زندگی و شخصیت والدین
1394تا سال1391دانشگاه عالمه طباطبائی تهران از سال شناسی بالینی دبیرانجمن علمی دانشجویی روان

1394تا سال 1393دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران از سال-هاي علمیدبیرکل شوراي دبیران انجمن

1394تا سال 1391از سال» طنین«شناسی بالینی صاحب امتیاز مجله علمی روان
تا 1392مربوط به کانون موسیقی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران ازسال» خط سفید«گذار و سردبیر مجله موسیقی بنیان
1394سال

1392در سال» کارآفرینی؛ گامی به سوي پیشرفت و توسعه«ریزي نخستین همایش دبیر برنامه

1393مشاور دانشجویی معاونت فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران درسال

1393مرکز آموزش معاونت فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران درسالهنري -مشاور فرهنگی



٤

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

سازمان خدمات اجتماعی شهرداري »  هاي کودکان کارسازي اقتصادي خانوادهتوانمند«عضو هسته مرکزي طرح 
1399تهران و جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبائی (ره) در سال

1399هیئت داوري و نظارت انتشارات جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبائی (ره) در سال عضو 

تا 1393هاي علمی دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائی از سال عضو اصلی کمیته حمایت ونظارت فعالیت
1394سال

1392تهران درسالتربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی شناسی و علومعضو شوراي فرهنگی دانشکده روان

دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائی در -هاي علمیعضو هیأت داوري پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت انجمن
1394سال 

1391درسال تهرانشناسی اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائیعضو شوراي مرکزي کانون آسیب
1393تا 1392از سال نهرانعضو شوراي مرکزي کانون موسیقی دانشگاه عالمه طباطبائی

1393ریزي دانشگاه عالمه طباطبائی تهران  در هفتمین و هشتمین جشنواره ملی حرکت از سال برنامهعضو شوراي
1394تا سال



٥

یآموزشدر کارگاه و دورهشرکت 

ساعت کاروزي در بیمارستان روزبه در سال 500ومجموعاً K-SADSي تشخیصی هاي آموزشی مصاحبهدوره
1396

( مدرس: دکتر راحله امانی، دانشگاه 1393ساعت  در سال6به مدت » تربیت جنسی کودك«کارگاه آموزشی 
عالمه طباطبائی) 

ان،ی(مدرس: دکتر بهشت1393ساعت در تابستان 16به مدت »شرفتهیو پیمقدماتيکاوروان«یآموزشيهاکارگاه
)ئیدانشگاه عالمه طباطبا

( مدرس:دکتر مالزاده،1392ساعت در اسفند10به مدت » ماساژ درمانی در درمان اختالالت«کارگاه آموزشی
)ئیدانشگاه عالمه طباطبا

دار، دانشگاه (مدرس: دکتر هاتف دوست1393ساعت در تابستان 8به مدت »یدرمانیقیموس«یآموزشکارگاه
)ئیعالمه طباطبا

دانشگاه (مدرس:دکتر مهدي قدرتی،1393ساعت درتابستان16به مدت » درمان شناختی رفتاري«کارگاه آموزشی 

و افتخاراتازاتیامت

1396تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران در سالشناسی و علومي دانشکده رواندانشجوي برگزیده
1393در سال » شناسی بالینی دانشگاه عالمه طباطبائی در نشریهانجمن علمی دانشجویی روان« کسب رتبه برتر

کسب رتبه دوم بخش نشریات علمی فرهنگی در چهارمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائی در 
1395سال

1393دانشگاه عالمه طباطبائی در سالکسب رتبه دوم بخش گزارش در ارزیابی نشریات دانشجویی 
شناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه ي کارشناسی ارشد روانکسب رتبه دوم دوره

1394طباطبائی تهران در سال 
1393داراي لوح تقدیر به پاس همکاري در جشنواره ملی حرکت در سال 

1391نخستین همایش ملی علم و کشتی در سالداراي لوح تقدیر به پاس همکاري در
1393داراي لوح تقدیر به پاس همکاري در نخستین همایش کارآفرینی؛ گامی به سوي پیشرفت و توسعه در سال



٦

)ئیعالمه طباطبا
دانشگاه عالمه (مدرس:دکتر مهدي قدرتی،1393ساعت، در تابستان 16به مدت» آزمون وکسلر«کارگاه آموزشی 

)ئیطباطبا
دانشگاه عالمه (مدرس:آقاي مرتضی پیروزي،1393ساعت در تابستان 20به مدت » زبان اشاره«کارگاه آموزشی 

)ئیطباطبا
(مدرس:دکتر حبیب ا... اکبري،1393ساعت در تابستان8به مدت» گشتالت درمانی مقدماتی«کارگاه آموزشی 

)ئیگاه عالمه طباطبادانش
دانشگاه عالمه (مدرس: دکتر سیما قدرتی، 1396ساعت در تابستان8به مدت » بازي درمانی«کارگاه آموزشی 

)ئیطباطبا
دانشگاه عالمه یو اجتماعی(معاونت فرهنگ1393زییساعت در پا15به مدت »ينگارروزنامه«دوره آموزشی

)ئیطباطبا

هامهارت

ي هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا، پرسشنامه، میلون، سرمایه اجتماعی، مهارتK-SADSهاي تفسیر و اجراي آزمون
گیري اسکات و بروسهاي تصمیمي سبککارور و وایت، پرسشنامهسازي رفتاريفعالسیستم هاي بازداري/

، و همچنین ACTطرحواره درمانی وروابط موضوعی، تحلیلی، روانهاي درمانی ي رویکردپژوه در زمینهدانش
فلسفه و عرفان براي کودکان

شناسی رابطهروانيهاي آموزشی در زمینهبرگزاري کارگاه

ي وجودشناسی روانی و معناي وجوديهاي آموزشی در زمینهبرگزاري کارگاه


