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 دکترای تخصصی مشاوره مقطع تحصیلی: 

 14/19:  معدل 

: مقایسهها ابرشی ههی زرم درمههانی ریتههاری ی گارمهها ر گههاگی  شههر یر ههودگی زنا ههویی   دکتوورا موضووور رلووا  

 عیل رد خانواده ر طالق عاطفی زرجی 

 روانشنالی با ینیار نا ی ار د :ک

 20نیره پایان ناما  :        34/18معدل  :   

 یشییاران مصرف کننده مواد اییون: شرر ی ابرشی ی نوررییدشک شر رلع  کارشنالی موضور پایان نام 

ر  ازدرام یش از  پهشعهداز طهالق  م هارره بلهو راعتیهاد ر خهانواده   درمهانرر  مهدرو ر پهره هرر حوزه کواری :

 زرم درمانی (

ا ههتیدام ر ههیی دان ههراه علههوم پپ هه ی شهها پسههش  ههازمانی رران ههناو    ههال 19 :وتجربوو لووابق   موود 

 (شالینی

 

 سوابق اجرایی
 یش  ههت دی هه  یررانگپ هه  یار ههتانشی یرخههانواده درمههان ی   ههالمش جنسهه ادیههاعت  یههها کیههنیدرمههانرر کل-

 99-92زنجان از  ال 

 1400ا تان در  ال   ره(عضو کییتا علیی ر پهره ی کییتا امداد امام خیینی-

 1400در  ال  دان راه  معارنش گحقیقات رینارریراشط امور شانوان  -

 1400 ال المش ن گپارا پیام در گرره یرینارر قاتیمعارنش گحقنیاینده  -

 گا کنون اداما دارد اخیر م ار  الکار ناو صدار ییا در حوزه اعتیاد رخانواده از -

 97زنجان در  ال  یش  ت دی   یدرمان یمرکپ آموز  یجامعا پپ   جیپهرهش شس ریمد -

 96-95در  ال   یدر مالبات یرزندان طالق شا رالد یم ر( دادگستر طرح ناظر رران ناو رم ارر -

 98گا آذر  96کار ناو   المش رران معارنش در مان از م ر -

 96ا تان زنجان  در  ال  یاجتیاع  یر گام یستیش پ یکارشرد یآموزش مرکپ علی یعضو  ورا -

 



 

 

 افتخارات

 در حوزه معارنش درمان گقدیر ریا ش دان راه در ج ش کسب عنوان پی رر در شرناما عیلیاگی دان راه -

  98در  ال  گقدیر مجدددر شار ر96در  الدرمان دان راه علوم پپ  ی  شمعارنگقدیر  -

 97انتیاب شا عنوان رران ناو نیونا دان راه علوم پپ  ی در  ال -

 دان جویی ملنی شر هی اری رارگقا کیفیش خدمات اداره م ارره دان جویی یرهنری  شگقدیر معارن -

 97ر  96مواد میدر ا تان در  ال های  گقدیر دشیر  ورای هیاهنری  تاد ملارزه شا-

  89گقدیر مدیر عامو جیعیش هالل احیر در  ال -

 

 وآموزشی سوابق پژوهشی
 

گهاگی  شهر  زرم درمهانیر  گارمهای یریتهار یزرم درمهان یابرشی ه سهایمقار الا دکتهرای گیصصهی شها عنهوان  -

   یزرج یطالق عاطفعیل رد خانواده ر  ییزنا و ییر ودگ

 دکتر علیرضا جعفری و دکتر علیرضا آرمانی کیان هبا راهنمایی دکتر محمد قمری ومشاور 

ی ونیهراشسهتا شها مهواد ای یهارانیشهر رلهع مصهرف ش دشکیهنورری یابرشی هپایان ناما کار نا ی ار هد شها عنهوان  -

 دکتر جواد خلعتبری هفرهاد طارمیان و مشاورب  راهنمایی دکتر 

 طرح های تحقیقاتی

گههدری  شرنامهها راهلههردی ارگلههاطی شههرای  شهها عنههوان  راکسینا ههیون در طههرح گحقیقههاگی شههی  الیللههی هی ههار-

-RBM) 1399شهها رری ههرد مههدیریش ملتنههی شههر نتههایج   19ایههپایش حههداکپری پو ههش راکسینا ههیون کوریههد 

1400 

گحقیقاگی ک هوری شها عنهوان شرر هی گهابیر آمهوزش ملتنهی شهر رری هرد مپلهش گهرا شهر میهپان هی ار در طرح   -

 1400-1399در جیعیش آ یب پذیر  اک    ر تان ررامی   19ش دا تی کورید  گلعیش از پررگ ل ای

 

 مقاالت 

: یهک طوق   عواطفی زوجوی ( شهر IBCTریتهاری ی گارمها   زوج درموانیبرشی هی شها عنهوان  ا چاپ مقا  

  2  ههیاره  4(درره Journal of Iranian Medical Council کههار شههالینی کارآزمههایی  ههده  درمجلهها 

 .2021لال 



 کیههشههر عیل هرد خههانواده :  (IBCT  گارمههای یریتهار یزوج درمووان یابرشی ه یپهره هه یاکسهگش مقالهها علیه-

 Journal of Human Environment and Health promotion ههده     ییکارآزمهها ینیکههار شههال

 .2021لال .2   یاره 8  درره (

 موارانیبمصهرف در  ییهور اقیشهر ا هت دشکنوررییه شتها –آلفها  ایتهای ویشا عنهوان ابهر پررگ هو گعهد چاپ مقا   

 .1396 ال   25زنجان :درره یدان راه علوم پپ   یپهره  ی  مجلا علی یونیوابست  ب  مواد اف

در شهی  دان هجویان شها رشهدرن اهیهال کهاری گحصهیلی  وافسوردییاضوطرا  مقایسها شها عنهوان  چاپ مقا  -

 .1396 ال   12هره ی رران نا ی معاصر درره  مجلا علیی پ

 دشکیهآمهوزش نهور ی یشها عنهوان ابرشی ه ،یراز یا مللو  یکنگوره بودر کتاشچا خالصها مقها ت  چاپ مقا  

 .2013لال   یونیمواد افراشستا شا  یارانیش یشر رلع یور

 هههای هیهایش ر ریتارههای مهرگلط    ههال  خودکشوویشرر هی  همووایس لرالووریدر  مقا و  پولووترارایو  

شرر هی ابهدام شها خودک هی در مهراجعی  شها شیهش دان هراه علهوم پپ ه ی زنجهان شها عنهوان   ررزشا الیللی شی 

    1390  ال  یوریت ای پپ  ی شییار تان رازی   ر تان ر ش: 

 کتابچه

 ههینرانی زیسههش .. کررنهها  مرکههپ گحقیقههات عوامههو اجتیههاعی ریرا ههتاری کتاشچهها مجیوعهها -

 .99موبر شر  المش زمستان

 

 مدرس دروس دانشگاهی 

 ، ی، ازاد القم یعلوم پزشک یدانشگاه هادر  یلیگرم گحص9در طول  یراحد در  32 مدرو -

ر هازمان    ی  هازمان گرد هرر یسهتی هازمان ش پ  یدر راحهدها الوتان یکواربرد یدانشگاه جوامع علمو و

   یگرد ههرر یکههار   رران نا هه ی  رران نا هه شی یصهه ی  رران نا هه یزشههان گیصصههدررو   ررزش رجوانههان

 ی(ر مددکار ادیاعت ی نا  بی  آ  یررانگر تار یکارررز اد یاعت یرران نا 

( در شهدر رررد  یو خوانواده درموان ادیواعت مداخلها در  یموداخق  روانشوناخت یدوره آموزشومدرس -

 ا تان  یعلوم پپ   ییار تان ایش  یانسان یرریرران ا ان طرح خدمش ن

 

 

 

 

 

 



 : یکارگاه ها مدرس 

 یدر جمع  کارکنان دانشگاه علوم پزشک الترس تیری، ارتباط موثر ،مد یلقمت جنس

طوق  در  یمتقاضو  یزوجو ژهیوو یرانویا یبور لوبا الوقم یمبتنو یارتبواط یارتقا, مهار  هوا -

 لاالن  دو ا ی چهار دوره یدادیستر

ویووژه  و موودیریت هیجووان و تعووامق  در خووانواده یانیووفرمانوودهان م ژهیووو یارتبوواط یمهارتهووا -

 التان یانتظام یروینکارکنان 

 بانوان لازمان بر  التان  ژهیو یلقمت جنس -

 گواهی  دوره های تخصصی

   انستیتو روانپزشکی تهرانالتادیار  زیر نظر دکتر   رشانو ب اری   زوج درمانی -

 دکتر فرحبخس دانشیار دانشگاه عقم  طباطباییزیر نظر   خیانت زناشوییمداخالت درمانی در  

 ریهه زرجی  طالق   مهارتهای ارتباطی مبتنی بر لبا القمی ایرانیارگقا  مربی التانی -

 راهمعارنش ش دا تی دان گحش نظر  ال  12گا  6کودکان  مهارتهای زندیی -

 مقدماگی رپی ریتا نوروفیدبا -

مقووام دفتوور  نهوواد زیههر نظههر  مشوواوره پوویس از ازدواجو روانشنالووی حووی  ازدواج صههالحیش آمههوزش  -

 معظم رهبری

گحههش نظههر آبههای دکتههر یرهههاد طارمیههان عضههو هیههات علیههی  کووارورزی  کوواربرد روشووهای روان درمووانی -

 دان راه علوم پپ  ی زنجان

دان ههراه  دینظههر ا ههاگ ریههز شهها عنههاری  ذیههورران نا ههی رم ههارره  گیصصههی لوواعت کاریوواه هووای ششصوود-

 زنجان یعلوم پپ  

کارگههاه هههای ررش گحقیهها   م ههارت هههای زنههدگی   آمههوزش خههانواده   ارمانهه  رران زرم درمههانی  گههرره 

رخههانواده اختال ت گقها  ههالمش رران   آمهوزش شهها شییهار درمهانی    هالمش جنسههی  درمهان  ههناختی ریتهاری  ار

 درمههان  ههناختی ریتههاری اخههتالل    MMPIمههرگلط شهها مههواد میههدر جدید گفسههیر آزمههون  یصههیش میلههون ر

  ر واو ی ری رعیلی

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


