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عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره 1291	 

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره 1279	 

دارای پروانه مرکز مشاوره به شماره م149	 

عضو انجمن مشاوره ایران	 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر	 

ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

98-1395 دکتری مشاوره دانشگاه آزاد – واحد تهران شمال	 

84-1382 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد – واحد رودهن	 

76-1372 کارشناسی مشاوره دانشگاه خوارزمی	 

2018. گواهینامـــه مربـــی پایه واقعیت درمانی، تئـــوری انتخاب و مدیریت راهبرانه، موسســـه بین المللی 	 

گلسر ویلیام 

2015. دوره مربـــی دوره هـــای عملـــی واقعیت درمانـــی، تئوری انتخـــاب و مدیریت راهبرانه زیـــر نظر دکتر 	 

علـــی صاحبی و عاطفه ســـلطانی

2003-2000. دوره روان پویشی کوتاه مدت زیر نظر دکتر نیما قربانی	 

2003.  دوره درمان اختالالت جنسی زیر نظر دکتر محمد علی بشارت	 

2006- 1997. دوره روان درمانی و مشاوره قبل از ازدواج زیر نظر دکتر مجید یوسفی لویه	 

2010- دوره اکت 	 

و حدود 2000 ساعت آموزش های مختلف با گواهی نامه معتبر	 

تحصیالت

گواهینامه ها

1395-1400. مدیر مسئول انتشارات مشاوره صبا	 

1389- 1400. سوپروایزر دوره های واقعیت درمانی	 

1387-1400. مسئول مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی صبا	 

1396-1400. مدرس کارگاه های آموزشی	 

1384-1390. تدریس مهارت های مشاوره ای به مدرسین آموزش و پرورش منطقه 14	 

1382-1387. عضو هیئت مدیره مرکز مشاوره هستی	 

1382-1386. تدریس در مراکز آموزش ضمن خدمت، آموزش و پرورش منطقه 14	 

1382-1384. تدریس درس روانشناسی در دانشگاههای تربیت معلم، پیام نور و آزاد	 

1381-1383. مجری طرح مسئولیت پذیری	 

1380-1398. آموزش مهارت های مقابله ای و مهارت های اجتماعی دانش آموزان	 

1380-1387. مشاور انجمن اؤلیا و مربیان منطقه 14	 

1380-1400. مدرس آموزش خانواده	 

1376-1386. مشاور در دبیرستان ها و مدارس پیش دانشگاهی	 

1370-1400. تدریس مهارت های فرزند پروری و مهارت های زندگی	 

1362-1386. تدریس در آموزش و پرورش منطقه 14	 

1400. مدیر عامل موسسه همیاری آرامش مبین )موسسه عام المنفعه(	 

و تدریس بیش از 100 ســـاعت تئـــوری انتخاب، واقعیت درمانـــی و مدیریت راهبرانـــه در تهران ویژه عموم 	 

روانشناسان و 

حـــــــــوزه 
مشاوره در حوزه خانواده، ازدواج و فردی؛ پژوهشگر و نویسنده فعـالیــت
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لطفا عاشق شوید   .     لطفا عاشق بمانید   .     روانشناسی خیانت   .     بهداشت روانی حج   .     مسئولیت پذیری کتــاب هــا

نوجوان در خانه و مدرسه   .     اعتبار یابی تست  مسئولیت پذیری نوجوانان   .     اعتبار یابی تست مکانیسم های 

طرحواره درمانی و طرحواره یانگ   .     اعتبار یابی تست روابط قبل از ازدواج  .     اعتبار یابی تست  مسئولیت پذیری 

بزرگساالن  .     اعتبار یابی تست  ریسک ازدواج  .    اعتبار یابی تست روان پویشی

تب با موضوع روانشناختی	 
ُ

عالقمند به پژوهش و تالیف ک

1396. اعتبار یابی تست مسئولیت پذیری بزرگساالن. نشریه روانسنجی	 
1391. بررســی تفــاوت نوجوانانــی کــه رابطــه دوســتی بــا جنس مقابــل داشــته انــد و نوجوانانی کــه رابطه 	 

دوســتی بــا جنــس مقابــل نداشــته انــد. فصلنامه تــازه ها و پژوهشــهای مشــاوره
1390. پرسشــنامه نگــرش ســنج و بررســی میــزان گرایــش بــه ارتبــاط قبــل از ازدواج بــا دوســتان غیــر هم 	 

جنــس. آزمــون یــار پویا
1390. بررسی رابطه با دوستان غیر همجنس و نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر. آزمون یار پویا	 
1390. آزمون سنجش میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان. آزمون یار پویا	 
1390. آزمون شخصیت روان پویشی کوتاه مدت )ISTDP(. آزمون یار پویا	 
1388. بررسی چالش های مشاوره ای در دبیرستانها. انجمن مشاوره ایران	 
1388. روابط دوستی با غیر هم جنس زمینه ساز سوء مصرف مواد. فصلنامه نیروی انتظامی	 
1387. نقش خانه و مدرسه در مسئولیت پذیری نوجوانان. ماهنامه مشاور مدرسه	 
1387. طرحواره درمانی یانگ. ماهنامه مشاور مدرسه	 
1386. نقش مسئولیت پذیری در امنیت اجتماعي. فصلنامه نیروی انتظامی	 
1386. این گونه با خدا سخن بگوییم. ماهنامه مشاور مدرسه	 
1385. نقش پلیس زن در امنیت اجتماعی. فصلنامه نیروی انتظامی	 
1382. بررسی عوامل نگرش و گرایش دانش آموزان به جنس مخالف. فصلنامه نیروی انتظامی	 

 1400 - 1395. رتبه یک کنکور دکتری – دانشگاه آزاد تهران شمال	 
1382. معدل الف کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد رودهن	 
1382. پایان نامه برتر کشوری در مقطع کارشناسی ارشد – نیروی انتظامی	 
1382. مشاور نمونه استان تهران	 
1382. پژوهشگر برتر استان تهران – آموزش و پرورش شهر تهران	 
1380. مشاوره نمونه انجمن اولیا و مربیان منطقه 14	 
1377. معلم نمونه شهر تهران	 
1376. معلم نمونه مدارس منطقه 14	 
1376. پژوهشگر برتر استان تهران	 
1373. معلم نمونه منطقه 14 تهران	 
1369. معلم نمونه مدارس منطقه 14	 

عــــالیــــق

مقالــه ها

افتخــارهــا


