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انستيتو روانپزشكی تهران

مدرك و رشته تحصيلی:
 -دكتراي تخصصی روانشناسی بالينی ( آمريكا)

سوابق آموزشی:
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انستيتو روانپزشكي تهران (  5731تا كنون)

تدريس دروس تخصصی روانشناسی بالينی در دورههاي كارشناسی ارشد و دكتراي روانشناسی بالينی
شامل گروه درمانی ،نظريه سيستم ها ،آزمونهاي شناختی ،آزمونهاي فرافكن ،ارزيابی و تشخيص ،اخالق
حرفهاي ،كاربرد رواندرمانی.

-2

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي (  5733تا )5731

تدريس دروس تخصصی روانشناسی بالينی در دوره دكتراي روانشناسی بالينی شامل گروه درمانی ،ارزيابی
و تشخيص  5و ،2اخالق حرفهاي.
-3

دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده علوم تربيتي 5731( ،تا  - 5731ترم هاي پائيز).
تدريس دروس بهداشت روان ،متون تخصصی ،آزمونهاي شناختی در دوره كارشناسی و يك دوره

آزمونهاي فرافكن در دوره كارشناسی ارشد.

-4

مؤسسه پژوهشی امام خمينی (قم) 5733( ،تا  5737و  5731تا كنون)

تدريس دروس تخصصی روانشناسی بالينی شامل آزمونهاي شناختی ،آزمونهاي فرافكن ،رفتاردرمانی،
نظريه سيستمها ،گروه درمانی ،و خانواده درمانی در دوره كارشناسی ارشد.
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دانشكده توانبخشي( ،ترم هاي پائيز)  5733تا .5732

تدريس درس كاربرد آزمونهاي تشخيص عقب ماندگی ذهنی ،در دوره كارشناسی ارشد
-1

دانشگاه تربيت معلم 5735( ،تا .)5732

تدريس درس آزمونهاي روانشناختی در دوره كارشناسی ارشد

 -1دانشگاه تربيت معلم5734 ،
تدريس درس آزمونهاي روانشناختی در دوره دكتراي مشاوره
-3

دانشگاه تهران ،ترم دوم 5735-32

تدريس درس سازگاري با بيماريهاي مزمن به دانشجويان دوره دكتراي روانشناسی سالمت.
-3

كارگاه هاي آموزشی 5731 ،تا كنون
اجراء تعدادي زيادي كارگاههاي آموزشی در زمينههاي مختلف از جمله تشخيص ، ،آزمونهاي عينی و

فرافكن ،مداخله در بحران ،پيشگيري از اعتياد ،اصول مشاوره ،مشاوره در ايدز ،و ضوابط اخالق حرفه اي
در سازمان هاي مختلف ،از جمله انستيتو روانپزشكی تهران ،آموزش و پرورش در تهران و شهرستانهاي
مختلف ،دانشگاه تهران (مركز مشاوره  51آذر) ،وزارت علوم ،وزارت بهداشت و درمان ،سازمان بهزيستی
كشور ،سازمان انتقال خون ،سازمان زندان ها ،و سازمان دفاع از قربانيان خشونت ،كانون اصالح و تربيت.

سوابق پژوهش
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سوابق پژوهشی در آمريكا ضميمه است.

 -2طرح هاي پژوهشی در ايران
 بررسی مقدماتی شيوع سوء مصرف مواد در مناطق روستايی غرب استان تهران(هشتگرد و طالقان) با استفاده از افراد كليدي ( ،همكار اصلی)
 “طرح نمونه توسعه بهداشت روان و پيشگيري از اعتياد در منطقه  1شهر تهران” مرحلهاول :ارزيابی نيازها و بررسی منابع.
 بررسی“نقش مداخالت دارويی و شناختی در كاهش مخاطرات ناشی از مصرف موادمخدر و بهبود وضعيت روانی زندانيان معتاد”( ،همكار اصلی).
-

بررسی نوع و شدت همسرآزاري در افراد مراجعه كننده به كالنتريها و دادگاه
خانواده تهران.

-

هنجاريابی پرسشنامه روانشناختی كاليفرنيا (طرح مصوب سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت)( ،همكار اصلی)
 نظر سنجی در مورد اصول اخالق حرفه اي روانشناسی از متخصصين بهداشتروانی(،در دست اجرا)
 هنجاريابی شاخص شدت اعتياد (طرح مصوب مركز ملی مطالعات اعتياد ،معاونتپژوهشی دانشگاه تهران و ستاد مبارزه با مواد مخدر) ( ،دردست اجرا).

 -7استاد راهنما و مشاور تحقيقات دانشجويان
 استاد راهنما و مشاور تعدادي پايان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی بالينی درانستيتو روانپزشكی تهران و مشاور چند پايان نامه كارشناسی ارشد از دانشگاههاي
ديگر ،از جمله ،دانشگاه شهيد بهشتی ،دانشكده توانبخشی ،دانشگاه تربيت معلم ،و
موسسه پژوهشی امام خمينی (ره) .
-

استاد راهنما و مشاور چند رساله دكتري روانشناسی بالينی در انستيتو روانپزشكی
تهران و استاد مشاور يك رساله دكتري در دانشگاه تربيت مدرس.

سوابق اجرايی
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سوابق اجرايي در آمريكا ضميمه است.
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مسئول درمانگاه انستيتو روانپزشكي تهران.1331-1331 ،

-3

معاون آموزشي انستيتو روانپزشكي تهران 1331 ،تا شهريور .38

-4

عضو كميته و عضو شوراي سياستگزاري قطب تحقيقاتي (انستيتو روانپزشكي تهران 1331 ،تا كنون).

-8

مسئول واحد انتشارات مركز همكاريهاي سازمان جهاني بهداشت در انستيتو روانپزشكي تهران  133 3تا

.1333
-1

عضو هيآت تحريريه نشريه انديشه و رفتار 1331 ،تا كنون.

-3

عضو شوراي تحصيالت تكميلي انستيتو روانپزشكي تهران  1331تا كنون.

-3

معاون گروه روانشناسي باليني ،انستيتو روانپزشكي تهران .1333-1331

-1

عضو شوراي مركز تحقيقات بهداشت روان (انستيتو روانپزشكي تهران 1333 ،تا كنون).

 -11عضو كميته ارزيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي 1333 ،تا كنون.
 -11عضو هيآت مؤسس و هيئت مديره و خزانهدار انجمن علمي اعتياد 1333 ،تا كنون.
 -12عضو كميته تدوين پروتكل درمان اعتياد ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي.1331 ،
 -13عضو شورايعالي آموزش و برنامه ريزي ستاد مبارزه با مواد مخدر1331.-1331 ،
 -14عضو هيآت مؤسس و رئيس هيئت مديره انجمن علمی روانشناسی بالينی ايران 1331 ،تا كنون.
 -18عضو هيآت مؤسس و هيئت مديره مؤسسه فن آوران كارآفرين 1331 ،تا كنون.
 -11عضو بورد روانشناسی بالينی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 1333 ،تا كنون.
 -13عضو كميته تدوين پيش نويس طرح جامع سالمت روان كشور .اداره سالمت روان،
وزارت بهداشت ،درمان ،و آموزش ÷زشكي.1333-1334 ،
 -13عضو هيآت تحريريه نشريه رفاه اجتماعي  1333 ،تا كنون.
 -11عضو هيآت مؤسس و هيئت مديره و خزانهدار انجمن ارتقاء بهداشت روان (ابر)  1333تا
كنون.
 -21عضو هيآت علمي مركز ملي مطالعات اعتياد 1333 ،تا كنون
 -21عضو كميته روانشناسي باليني سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران
 -22عضو كميته اخالق حرفه اي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران
 -23عضو كميته سنجش و اندازه گيري سازمان نظام روانشناسي ومشاوره جمهوري اسالمي ايران

 -24عضويت در كميته علمي چند كنگره ،همايش ،سمپوزيوم و سمينار سراسري از سال
 1333تا كنون ،از جمله:
 همايش نقش دين در بهداشت روان همايش اختالالت رفتاري كودكان و نوجوانان ،ارديبهشت  ،1333تهران. كنگره سراسري استرس.1333 ، همايش مشاوره از ديدگاه اسالمي (يزد) سمينار سراسري اختالالت رفتاري كودكان و نوجوانان (دانشگاه علوم پزشكي زنجان)، ،1333 ،1331و .1332
 اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان.1331 ، كنگره پژوهش هاي روانپزشكي و روانشناسي باليني در ايران ،دانشگاه علومپزشكي شهيد بهشتي.1333 ،
 دبير كنگره سراسري پژوهش هاي روانشناسي باليني در ايران( ،اسفند) 1334 ، همايش تقويت نظام خانواده و آسيب شناسي آن (موسسه پزوهشي امام خميني (ره)،اسفند ،1334قم)

سوابق اشتغال تخصصی
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سوابق اشتغال تخصصي در آمريكا ضميمه است.

-2

ارائه خدمات روانشناسي (ارزيابي روانشناختي و رواندرماني) در درمانگاه انستيتو روانپزشكي تهران از

سال  1338تا كنون.
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