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كارشناسی روانشناسیبالينی – دااگشنه اصفهان 0411

كارشناسی ارشد روانشناسیبالينی دااگشنه علوم زپشكی اريان 0431

 -Aسوابق آموزشی:
 -1.Aدستيار آموزشي خانم دكتر ذوالفقاري استاد گروه روانشناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي ايران -انستيتو روانپزشكي تهران،
 7314لغايت .7316
 -2.Aسوپروايزر آموزشي انستيتو روانپزشكي تهران 7314 ،لغايت .7311
 -3.Aمدرس كارگاه آموزشي مشاوره و بهداشت رواني در ايدز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اداره كل پيشگيري و
مراقبت بيماريها 7315/71/5 ،لغايت .7315/71/6
 -4.Aمدرس كارگاه آموزشي مشاوره و بهداشت رواني در ايدز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اداره كل پيشگيري و
مراقبت بيماريها 7315/71/17 ،لغايت .7315/71/11
 -5.Aمدرس دوره هاي بازآموزي آزمونهاي هوشي ويژه روانشناسان  711ساعت انجمن روانشناسان شاغل.7316 ،
 -6.Aمدرس دوره هاي بازآموزي آسيب شناسي رواني ويژه روانشناسان  36ساعت انجمن روانشناسان شاغل.7316 ،
 -7.Aمدرس دوره هاي آرامسازي گروهي كاربردي ويژه روانشناسان  61ساعت انجمن روانشناسان شاغل.7316 ،
 -8.Aمدرس دوره آموزش اصول روانشناسي باليني ويژه روانشناسان  14ساعت انجمن روانشناسان شاغل.7316 ،
 -9.Aآموزش دستياران روانپزشكي (آزمونهاي هوشي ،شخصيتي و فرافكني ،بيوفيدبك ،آرامسازي ،هيپنوز و اصول درمانهاي
روانشناختي) – انستيتو روانپزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي ايران 7311 ،تا كنون.
 -10.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي رفتار سازماني ،دانشگاه علوم پزشكي ايران 7311/77/71 ،لغايت .7311/77/71
 -11.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي رفتار سازماني ،دانشگاه علوم پزشكي ايران 7311/77/14 ،لغايت .7311/77/15
 -12.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي رفتار سازماني ،دانشگاه علوم پزشكي ايران 7311/71/7 ،لغايت .7311/71/1
 -13.Aمدرس كالسهاي ريلكسيشن و بيوفيدبك دانشجويان كارشناسي ارشد روانشناسي باليني ،دانشگاه علوم پزشكي ايران،
.7311
 -14.Aمدرس و مجري طرح در برنامه آموزشي مهارتهاي رفتار سازماني ،دانشگاه علوم پزشكي ايران 7311/77/1 ،لغايت
.7311/77/1
 -15.Aمدرس سمينار دو روزه عفونت هاي مقاربتي ايدز و احتياطات همه جانبه در مقابل آن ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،شبكه
بهداشت و درمان شهريار؛ .7317/1/17
 -16.Aمدرس كارگاه آموزشي مشاوره بهداشت باروري جوانان ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين -معاونت تحقيقات و فناوري وزارت
بهداشت درمان و اموزش پزشكي 7317/1/11 ،لغايت .7317/1/14
 -17.Aحذف شد.
 -18.Aطراح و مدرس كارگاه آموزشي ،آسيب شناسي رواني و اختالالت رفتاري كودكان و نوجوانان  31ساعت ويژه روانشناسان
سازمان بهزيستي استان تهران 7317/1/71 ،لغايت .7317/1/11
 -19.Aتسهيلگر آموزشي در كارگاه مشورتي – آموزشي ( تعيين الويتهاي منطقهاي سالمت زنان) وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي 7311/4/74 ،لغايت .7311/4/75
 -20.Aمدرس كار گاه بهداشت باروري و سالمت جنسي جوانان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين،
.7311/3/4

 -21.Aمدرس كميته آموزش و اطالع رساني ايدز ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي . 7311/6/76 ،
 -22.Aمدرس اولين دوره كارگاه آموزش مهارتهاي پيشگيري از بيماريهاي آميزشي و ايدز ،معاونت تحقيقات و فناوري وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي با حمايت مالي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد  7311/6/11 ،لغايت .7311/6/16
 -23.Aمدرس دوره بازآموزي ترك اعتياد –مركز آموزشي و پژوهشي منطقه  1كشوري سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
كشور 7311/1/1 ،لغايت .7311/1/71
 -24.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي براي زنان ،انستيتو روانپزشكي تهران با همكاري موسسه تحقيقات ،بازتواني و
بهبود زندگي براي زنان 7311/1/11 ،لغايت .7311/71/77
 -25.Aمدرس دومين دوره كارگاه آموزش مهارتهاي پيشگيري از بيماريهاي آميزشي و ايدز ،معاونت تحقيقات و فناوري وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي با حمايت مالي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد 7311/71/11 ،لغايت .7311/71/15
 -26.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي براي زنان ،انستيتو روانپزشكي تهران با همكاري موسسه تحقيقات ،بازتواني و
بهبود زندگي براي زنان 7311/71/71 ،لغايت .7311/77/1
 -27.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي براي زنان ،انستيتو روانپزشكي تهران با همكاري موسسه تحقيقات ،بازتواني و
بهبود زندگي براي زنان 7311/77/1 ،لغايت .7311/77/31
 -28.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي براي زنان ،انستيتو روانپزشكي تهران با همكاري موسسه تحقيقات ،بازتواني و
بهبود زندگي براي زنان 7311/71/1 ،لغايت .7311/71/17
 -29.Aكارشناس برنامههاي راديو سالمت و راديو جوان سيماي جمهوري اسالمي ايران و مشاركت در جلسات مشورتي سازمان
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 7311 ،تا كنون.
 -30.Aمدرس كارگاه آموزشي مشاوره و كاهش آسيب در  HIV/AIDSمعاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان،
 7313/1/13لغايت .7313/1/15
 -31.Aمدرس كارگاه مشورتي و آموزشي تعيين اولويتهاي منطقهاي سالمت زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي،
.7313/3/16
 -32.Aمدرس سومين دوره كارگاه آموزش مهارتهاي پيشگيري از بيماريهاي آميزشي و ايدز ،معاونت تحقيقات و فناوري وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي با حمايت مالي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد  7313/4/73 ،لغايت .7313/4/71
 -33.Aمدرس كارگاه توانمند سازي جوانان ،معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با حمايت مالي
صندوق جمعيت سازمان ملل متحد ،به مدت  36ساعت 7313/4/11 ،لغايت .7313/4/31
 -34.Aمدرس كارگاه آموزشي تربيت مدرس شيوههاي آموزش پيشگيري از ايدز و بيماريهاي مقاربتي آموزش و پرورش ضمن
خدمت استثنايي ،انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان 7313/6/7 ،لغايت .7313/6/1
 -35.Aمدرس كارگاه آموزشي تربيت مدرس شيوههاي آموزش پيشگيري از ايدز و بيماريهاي مقاربتي آموزش و پرورش ضمن
خدمت استثنايي ،انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان 7313/6/1 ،لغايت .7313/6/1
 -36.Aمدرس دورههاي تكميلي كارگاه آموزشي تربيت مدرس شيوههاي پيشگيري از ايدز دفتر بهداشت و تغذيه وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي 7313/5/37 ،لغايت .7313/6/71
 -37.Aمدرس كارگاه آموزشي تربيت مدرس شيوههاي آموزش پيشگيري از ايدز و بيماريهاي مقاربتي آموزش و پرورش ضمن
خدمت استثنايي ،انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان.7313/6/76 ،

 -38.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي اجتماعي ويژه معاونين فرهنگي–دانشجويي و مديران فرهنگي دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور– وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 7313/6/ 71 ،لغايت .7313/6/71
 -39.Aمدرس كارگاه شيوه هاي آموزش پيشگيري از ايدز و بيماريهاي مقاربتي  ،دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان
بهزيستي كشور و انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان.7313/1/74 ،
 -40.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي براي بانوان  ،معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشكي  7313/1/71،لغايت .7313/1/71
 -41.Aحذف شد
 -42.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي ويژه مشاوران مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور،
 7313/1/11لغايت .7313/71/3
 -43.Aمدرس كارگاه مهارتهاي آموزشي از طريق همسانان ،معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي،
سازمان جهاني بهداشت ،به مدت  71ساعت 7313/77/11 ،لغايت .7313/71/1
 -44.Aمدرس دوره باز آموزي طرح آموزش مهارتهاي زندگي مشترك به فرزندان در آستانه ازدواج ،سازمان بهزيستي كشور،
 7313/71/75لغايت .7313/71/76
-45.A

مدرس كارگاه آموزشي مديريت استرس ويژه كاركنان ستادي وزارت نيرو– وزارت نيرو 7313/77/73 ،لغايت

.7313/77/74
 -46.Aمدرس كارگاه آموزشي مديريت استرس ويژه كاركنان ستادي و مديران ارشد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ،دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت
روان 7314/3/3،لغايت .7314/3/4
 -47.Aمدرس كارگاه آموزشي مديريت استرس ويژه كاركنان ستادي و مديران ارشد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ،دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت
روان 7314/3/1،لغايت .7314/3/1
 -48.Aمدرس كارگاه آموزشي مديريت استرس ويژه كاركنان ستادي و مديران ارشد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي،دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت
روان 7314/3/71،لغايت .7314/3/77
 -49.Aمدرس كارگاه آموزشي مديريت استرس ويژه كاركنان ستادي و مديران ارشد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي،دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت
روان 7314/3/71،لغايت .7314/3/71
 -50.Aمدرس كارگاه آموزشي مديريت استرس ويژه كاركنان ستادي و مديران ارشد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي،دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت
روان 7314/3/17،لغايت .7314/3/11
 -51.Aمدرس كارگاه آموزشي تربيت مربي مهارتهاي زندگي ويژه مشاوران مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي علوم پزشكي
سراسر كشور حوزه امور فرهنگي و رفاهي دانشجويان سرپرست دفتر امور زنان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي،
.7314/1/71

 -52.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي ويژه مشاوران و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي ايالم  6روز 7314/1/11 ،لغايت
.7314/1/3
 -53.Aمدرس كارگاه آموزشي سالمت سالمندان شهرك اكباتان  -معاونت تحقيقات و فناوري اطالعات وزارت بهداشت،
 7314/71/71لغايت .7314/71/73
 -54.Aمدرس دوره آموزشي درمانهاي غير دارويي روانشناختي ( مصاحبه ،شرح حال گيري ،رفتار درماني ،شناخت درماني،
آزمونهاي روانشناختي ) ،انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان 7315/1/31 ،لغايت .7315/3/4
 -55.Aمدرس كارگاه آموزشي مشاوره در  HIV/AIDSبراي پزشكان و روانپزشكان كشور عراق ،انستيتو روانپزشكي تهران و
مركز تحقيقات بهداشت روان با همكاري مركز آموزشي پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي )،(NRITLDتيرماه . 7315
 -56.Aمدرس كارگاه استاني آموزش روشهاي ارتقاي سالمت روان  ،دانشكده علوم پزشكي خراسان شمالي 7315/4/11،لغايت
.7315/4/31
 -57.Aمدرس آموزش مشاوره  HIV/AIDSمركز همكاريهاي مشترك در بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكي ايران ،انستيتو
روانپزشكي تهران.7315/5/1 ،
 -58.Aمدرس كارگاه آموزشي تربيت مدرسين بومي مهارتهاي زندگي ويژه دانشگاههاي علوم پزشكي ،مركز مشاوره و خدمات
روانشناختي سگال با همكاري دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،به مدت  1روز 7315/6/4 ،لغايت
.7315/6/71
 -59.Aمدرس كارگاه تربيت مدرس مهارتهاي زندگي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي.7315/1/1 ،
 -60.Aمدرس كارگاه مديريت استرس در حاشيه سومين كنگره كشوري پيشگيري و كنترل بيماريهاي غيرواگير ،مركز تحقيقات
غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران و مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي.7315/1/6 ،
 -61.Aمدرس كارگاه مشاوره  HIV-AIDSاداره كل منطقهاي آموزش انتقال خون استان تهران.7315/1/71 ،
 -62.Aمدرس در سمينار ادغام طرح ارتقاء بهداشت روان دانشجويان در برنامه آموزش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور/دانشگاه
علوم پزشكي ايران و دفتر امور زنان.7315/77/14 ،
 -63.Aمدرس كارگاه آموزشي كاهش آسيب ويژه پزشكان جمهوري اسالمي افغانستان انستيتو روانپزشكي تهران و مركز
همكاريهاي آموزشي سازمان بهداشت جهاني منطقه شرق مديترانه به مدت  5روز 7315/71/11 ،لغايت .7315/77/3
 -64.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارت برقراري ارتباط موثر ،موسسه فرهنگي هنري قرآن پژوهان با همكاري دفتر امور زنان وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي .7315/71/3 ،
 -65.Aمدرس كارگاه آموزشي مديريت استرس ،موسسه فرهنگي هنري قرآن پژوهان با همكاري دفتر امور زنان وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي.7315/71/71 ،
 -66.Aمدرس كارگاه آموزشي مديريت استرس ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد روانشناسي باليني انستيتو روانپزشكي تهران –
دانشگاه علوم پزشكي ايران 7316/1/5 ،لغايت .7316/1/6
 -67.Aمدرس كارگاه  VCTويژه پزشكان جمهوري اسالمي افغانستان انستيتو روانپزشكي تهران و مركز همكاريهاي آموزشي
سازمان بهداشت جهاني منطقه شرق مديترانه.7316/1/71 ،
 -68.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارت رفتار جراتمندانه ،موسسه فرهنگي هنري قرآن پژوهان با همكاري دفتر امور زنان وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي .7316/3/71،

 -69.Aمدرس كارگاه آموزشي مداخالت روان شناختي ويژه كارشناسان بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكي ايران ،انستيتو
روانپزشكي تهران 7316/4/1 ،لغايت .7316/4/6
 -70.Aمدرس  13دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي كاهش آسيب و پيشگيري از  HIV/AIDSويژه سازمان زندانهاي كل كشور،
انجمن ارتقاي بهداشت روان (ابر) با همكاري سازمان زندانهاي كل كشور و دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد )،(UNDP
 7316/4/76لغايت .7316/5/14
 -71.Aمدرس كارگاه آموزشي تربيت مدرس مهارتهاي زندگي (حل مسئله) – انجمن روانشناسي ايران.7316/1/71 ،
 -72.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي ،دانشكده علوم پزشكي گناباد 7316/71/1 ،لغايت .7316/71/77
 -73.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي ويژه اعضاي هيات علمي و كاركنان ،دانشكده علوم پزشكي سبزوار7316/71/71 ،
لغايت .7316/71/11
 -74.Aمدرس در كارگاه دو هفته اي آموزش بهداشت روان براي كارشناسان ميهمان از كشور افغانستان با موضوع آموزش مهات
هاي حل مسئله در دي ماه  7316در انستيتو روانپزشكي تهران . 7316/71/11 ،
 -75.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي ،دانشگاه علوم پزشكي جهرم 7316/71/15 ،لغايت .7316/71/11
 -76.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي ويژه اعضاء هيئت علمي و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان7316/77/1 ،
لغايت . 7316/77/4
 -77.Aمدرس در كارگاه مهارت هاي زندگي  ،دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با همكاري دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي 7316/77/1 ،لغايت .7316/77/77
 -78.Aمدرس كارگاه مهارتهاي زندگي ويژه اعضاء هيئت علمي و كارمندان دانشگاه علوم پزشكي فسا 7316/77/76 ،لغايت
.7316/77/71
 -79.Aمدرس كارگاه آموزشي مربي گري مهارتهاي زندگي ويژه مشاوران مركز مشاوره موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (
ره) قم.7316/71/1 ،
 -80.Aمدرس كارگاه آموزشي تربيت مدرس مهارت برقراري ارتباط مؤثر ويژه روانشناسان – انجمن علمي روانشناسي باليني
ايران.7311/1/71 ،
 -81.Aمدرس كارگاه آموزشي تربيت مدرس مهارت مديريت استرس ويژه روانشناسان – انجمن علمي روانشناسي باليني ايران،
.7311/1/16
 -82.Aمدرس كارگاه آموزشي تربيت مدرس مهارتهاي زندگي ويژه مشاوران مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي علوم پزشكي
كشور معاونت دانشجويي – فرهنگي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 7311/4/7 ،لغايت .7311/4/4
 -83.Aمدرس كارگاه آموزشي تربيت مدرس مهارتهاي زندگي ويژه مسئولين مراكز مشاوره دانشجوئي دانشگاههاي علوم پزشكي
كشور معاونت دانشجويي – فرهنگي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 11/4/1 ،لغايت .7311/4/77
 -84.Aمدرس كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي ويژه اعضاء هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور -معاونت آموزشي
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي  11/6/3 ،لغايت .7311/6/1
-85.Aمدرس در كارگاه آموزشي اصول ارزيابي و مداخالت روانشناختي-دانشگاه علوم پزشكي ايران7311/77/71 ،
لغايت7311/77/71

 -86.Aمدرس در كارگاه يكروزه منطقهاي آموزشي اساتيد مشاور دانشگاههاي علوم پزشكي – امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
دانشگاه علوم پزشكي ايران7311/71/74 ،
 -87.Aمدرس در كارگاه آموزشي مهارتهاي برقراري ارتباط مؤثر ويژه اعضاء هيئت علمي – دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد
بهشتي7311/1/11 ،
 -88.Aمدرس در كارگاه آموزشي مديريت استرس در حاشيه كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني -انجمن روانشناسي
باليني ايران  7311/77/11،لغايت 7311/71/7
-89.Aمدرس در كارگاه آموزشي مربيگري مهارتهاي زندگي  TOTويژه كارشناسان دانشگاههاي كشور –دفتر مركزي مشاوره
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و مركز مشاوره دانشجوئي دانشگاه تهران 7311/4/11 -لغايت 7311/5/7
 -90.Aمدرس در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي (مهارت برقراري ارتباط مؤثر) -معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه-
 7311/5/77لغايت 7311/5/74
 -91.Aمدرس در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي (مهارت رفتار جرأتمندانه ) -معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه-
 7311/5/71لغايت 7311/5/17
 -92.Aمدرس در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي (مهارت حل مسئله) -معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه7311/5/15 -
لغايت 7311/5/11
 -93.Aمدرس در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي (مهارت خودآگاهي و همدلي ) -معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه-
 7311/1/71لغايت 7311/1/75
 -94.Aمدرس در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي (مهارت مقابله با خلق منفي ) -معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه-
 7311/1/71لغايت 7311/1/17
 -95.Aمدرس در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي (مهارت مديريت خشم ) -معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه-
 7311/1/16لغايت 7311/1/11
 -96.Aمدرس در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي (مهارت مديريت استرس) -معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه-
 7311/1/3لغايت 7311/1/6
 -97.Aمدرس در دانشكده مديريت و اطالعرساني در واحد آموزشي مهارتهاي زندگي –دانشگاه علوم پزشكي ايران-
 7311/77/71لغايت 7311/3 /11
 -98.Aمدرس در كارگاه آموزشي مديريت زمان –دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه7311/77/7 ،
 -99.Aمدرس در كارگاه مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان جديدالورود –دانشكده توانبخشي.7311/1/3 ،
 -100.Aمدرس در كارگاه مهارت جرأتمندي ويژه مديران و كاركنان انستيتو پاستور ايران – انستيتو پاستور ايران -آذر .7311
 -101.Aمدرس در كارگاه مهارت برقراري ارتباط مؤثر ويژه مديران و كاركنان انستيتو پاستور ايران – انستيتو پاستور ايران -مرداد
.7311
 -102.Aمدرس در كارگاه مديريت استرس ويژه مديران و كاركنان انستيتو پاستور ايران – انستيتو پاستور ايران -آذر و دي ماه
.7311
 -103.Aمدرس در كارگاه مهارت حل مسئله ويژه مديران و كاركنان انستيتو پاستور ايران – انستيتو پاستور ايران -دي ماه .7311
 -104.Aمدرس در كارگاه مهارت برقراري ارتباط مؤثر -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرج –.7311/77/71

 -105.Aمدرس در كارگاه درمان سوء مصرف مواد با تمركز بر داروهاي آگونيست( ويژه پزشكان جمهوري اسالمي افغانستان) –
انستيتو روانپزشكي تهران 7311/7/11 -لغايت .7311/7/37
 -106.Aمدرس در كارگاه ارزشيابي برنامه رشته هاي تخصصي حوزه سالمت روان شامل روانپزشكي – روانشناسي باليني-
روانپرستاري – انستيتو روانپزشكي تهران 7311/6/16 -لغايت .7311/6/11
 -107.Aمدرس در كارگاه مشورتي –آموزشي مشاوره بي وفائي در نظام خانواده به مدت  5ساعت در محل دانشكده علوم رفتاري
و سالمت روان – 11/71/7
 -108.Aمدرس در دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران  1ترم (شش واحد در هر ترم)
 -109.Aمدرس در دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران  7ترم (  1واحد ).
 -110.Aمدرس در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي ويژه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران -انستيتو روانپزشكي تهران-
17/77/11
 -111.Aمدرس در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي ويژه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران -انستيتو روانپزشكي تهران -به
مدت  31ساعت 17/4/4 -الي 17/4/11
 -112.Aمدرس  5دوره كارگاه آموزشي هم انديشي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در
دانشگاه – زمستان .7317
 -113.Aمدرس در مجموعه كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي زندگي از  7317/77/16لغايت  7317/71/71به مدت  14ساعت در
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان تهران.
participated as a lecturer in the short term course in mental health, held in Tehran institute -114.A
of psychiatry – Dec 14-27,2012
participated as a lecturer in the workshop on prevention on HIV/AIDS related to drugs, -115.A
organized by the ECO drug and organized crime coordination unit(DOCCU)with the technical
support of the government of the Islamic republic of Iran and funded by the European union
project titled fight against trafficking from/to Afghanistan with the ECO member states , in
Tehran, on 15-17 october,2012
participated as a lecturer in the treatment plan, psychosocial interventions and addiction 116.A
counseling in a five day training workshop on drug treatment for Afghan and Pakistani physicians
organized by the united nations office on drugs and crime in the Islamic republic of Iran, 6-10
January 2013.
 -117.Aمدرس در كارگاه آموزشي تربيت مربي مهارتهاي زندگي به مدت  711ساعت در دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان–
.11/77/71
 -118.Aمدرس در كارگاه آموزشي تدوين برنامه راهبردي -دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان– 7313/71/1
 -119.Aمدرس در دوره هاي اخالق علمي و حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي ايران  -نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه
علوم پزشكي ايران .13/71/76 -

B
” -1.Bبررسي تحريفات شناختي در بيماران افسرده در مقايسه با گروه افراد سالم“ پايان نامه دوره كارشناسي روانشناسي باليني
دانشگاه اصفهان ،بهمن .7361
” -2.Bمناجات درماني :اثرات مناجات ،دعا و نيايش در ارتقاء سالمت روان“ اولين سمپوزيوم درمانهاي غيردارويي در
روانپزشكي– دانشگاه علوم پزشكي كرمان 7311/71/6 ،لغايت .7311/71/1
” -3.Bگزارش درمان يك بيمار مبتال به بيماري پوستي  Acneaبا يك رويكرد چند جانبه روانشناختي“ كنگره ساليانه روانپزشكي
و روانشناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران 7317/1/71 ،لغايت .7317/1/17
” -4.Bماهيت استرس و مهارتهاي مقابلهاي در گروهي از نوجوانان – يك مطالعه تحقيقي“دومين سمپزيوم سراسري استرس –
دانشگا ه علوم پزشكي تهران ،لغايت  7317/71/11لغايت .7317/77/11
” -5.Bمشاوره ازدواج به عنوان پيشگيري اوليه در بهداشت رواني“ اولين كنگره سراسري خانواده و بهتر زيستن ،دانشگاه علوم
بهزيستي و توانبخشي 7313/71/76،لغايت .7313/71/71
" -6.Bكاربرد روش آرامسازي در كنترل متابوليك گلوكز خون بيماران مبتال به ديابت وابسته به انسولين" پايان نامه دوره
كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي ايران ،اسفند .7315
 -7.Bسخنراني در كارگاه آموزشي شيوههاي پيشگيري از بيماريهاي مقاربتي ،ايدز و هپاتيت واقع در مشكين آباد كرج  ،دانشگاه
علوم پزشكي شهيد بهشتي 7311/5/5 ،لغايت .7311/5/6
 -8.Bهمكار طرح پژوهشي ارزيابي روانپزشكي و روانشناختي آقاي عليرضا هژبري عامل قتل هاي خاموش قيطريه ،مركز
تحقيقات بهداشت روان انستيتو روانپزشكي تهران ،بهار .7313
 -9.Bهمكار اصلي طرح پژوهشي بررسي اثربخشي روشهاي شناختي – رفتاري در درمان مردان مبتال به اختالل نعوظي– نوع
اضطراب عملكردي ،قطب علمي آموزشي – پزوهشي و مركز تحقيقات بهداشت روان انستيتو روانپزشكي تهران ،شهريور .7313
-10.B

همكار اصلي طرح تحقيقاتي A multidisciplinary Approach to prevent HIV/AIDS in

" ،"Saravanمركز تحقيقات بهداشت باروري معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با همكاري
سازمان جهاني بهداشت.7313 ،
 -11.Bراهنمايي و مشاوره در پايان نامههاي دكتري تخصصي آموزش بهداشت دانشگاه تربيت مدرس  4مورد 7313 ،لغايت
.7315
 -12.Bسخنران اولين كنگره پژوهشهاي روانشناسي باليني در ايران ،انجمن علمي روان شناسي باليني ايران با همكاري سازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت و انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان ،اسفند ماه .7314
 -13.Bشيوع عالئم و نشانههاي وسواسي –جبري و برخي عوامل جمعيت شناختي مرتبط با آن در دانش آموزان دوره راهنمايي
شهر تهران سال  7314فصلنلمه توانبخشي شماره اول ،بهار .7314
 -14.Bمجري طرح آموزشي " آموزش مهارتهاي زندگي براي مشاوران و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي ايالم".7314،
-15.B
 -16.Bسخنران كارگاه تربيت مدرس مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان ،دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي،
.7315

 -17.Bسخنراني در سمينار ادغام طرح ارتقاي بهداشت روان دانشجويان در برنامه آموزش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ،دفتر
امور زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي .7315،
 -18.Bهمكار طرح تحقيقاتي آموزش و مشاوره بهداشت باروري در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،معاونت تحقيقات و
فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي.7315 ،
 -19.Bاستاد مشاور در پايان نامه دكتري تخصصي پزشكي اجتماعي خانم دكتر نادره معماريان دقت عنوان " بررسي شيوع اختالل
وسواسي – جبري و عوامل مرتبط با آن در دانشآموزان دوره راهنمايي شهر تهران"  -دانشگاه علوم پزشكي ايران.7315 ،
 -20.Bسخنراني در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي  -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان -معاونت آموزشي ،پژوهشي – مركز
مطالعات و توسعه آموزش پزشكي  7316/77/1 ،لغايت .7316/77/4
 -21.Bسخنراني در كارگاه مهارتهاي زندگي ( برقراري ارتباط مؤثر) – دانشگاه علوم پزشكي اردبيل به مدت  1ساعت -
.7316/77/1
 -22.Bسخنراني در كارگاه مهارتهاي زندگي ( جرأت مندي) – دانشگاه علوم پزشكي اردبيل به مدت  1ساعت .7316/77/71-
 -23.Bسخنراني در كارگاه مهارتهاي زندگي ( مديريت استرس) – دانشگاه علوم پزشكي اردبيل به مدت  1ساعت .7316/77/77-
 -24.Bمجري طرح  HSRمعاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران با عنوان " اجراي كارگاههاي تربيت مدرس بومي
( )TOTآموزش مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ،زمستان .7316
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 -51.Cمجري طرح وضعيت موجود خطوط مشاوره در بحران در سطح كشور و پيشنهاد الگوي علمي جامع.

 -Dسوابق اجرايی:
 -1.Dكارمند رسمي – دانشگاه علوم پزشكي ايران 7311 ،تا كنون .
 -2.Dكارشناس دفتر مطالعات اسالمي در بهداشت رواني انستيتو روانپزشكي تهران 7311 ،لغايت . 7311
 -3.Dمسئول هماهنگي كلينيك ويژه تخصصي انستيتو روانپزشكي تهران 7311 ،لغايت . 7311
 -4.Dتأييد صالحيت از طرف هيأت هاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراي اسالمي شهر تهران فرمانداري تهران.7311 ،
 -5.Dدبير انجمن علمي روانشناسي باليني ايران – دوره دوم 7313 ،لغايت . 7315
 -6.Dمسئول كميته روابط عمومي بينالملل انجمن علمي روانشناسي باليني ايران 7313 ،لغايت .7311
 -7.Dسرپرست واحد مطالعات و توسعه آموزش روانشناسي باليني و روانپزشكي انستيتو روانپزشكي تهران 7313 ،لغايت .7315
 -8.Dدبير اجرايي اولين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني انجمن علمي روانشناسي باليني ايران. 7314 ،
 -9.Dدبيراجرايي  9كارگاه آموزشي مديريت استرس ويژه كاركنان ستادي و مديران ارشد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي. 7314 ،
 -10.Dسرپرست دفتر كارگاههاي آموزشي انستيتو روانپزشكي تهران 7315 ،تاكنون.
 -11.Dدبير انجمن علمي روانشناسي باليني ايران – دوره سوم 7315 ،تا كنون .
 -12.Dنماينده امور ايثارگران انستيتو روانپزشكي تهران در دانشگاه علوم پزشكي ايران 7316،تا كنون.
 -13.Dدبير اجرائي دومين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني انجمن علمي روانشناسي باليني ايران.7311-
 -14.Dسرپرست مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران-دكتر عبداهلل اميرفرهنگي سرپرست معاونت دانشجويي و
فرهنگي دانشگاه.7311/3/11 -
 -15.Dانتصاب به عنوان عضو هيئت مديره انجمن علمي روانشناسي باليني ايران .11/4/75-
 -16.Dانتصاب به عنوان دبير انجمن علمي روانشناسي باليني ايران .11/4/75-
 -17.Dانتصاب به عنوان مسئول كميته روابط عمومي و بين الملل انجمن علمي روانشناسي باليني ايران .11/4/75-
 -18.Dسرپرست مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران-دكتر فربد عبادي فرد آذر معاون دانشجويي فرهنگي
دانشگاه.7311/6/11 -
 -19.Dعضو شوراي حل اختالف و ارشاد دانشجويي –دانشگاه علوم پزشكي ايران.7311/6/11 -
 -20.Dمشاور در امور مشاوره و راهنمايي دانشجويان معاونت دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-دكتر مصطفي محقق
معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه.7311/1/11 -
 -21.Dدبير شوراي آموزشي پژوهشي قطب علمي  ،آموزشي انستيتو روانپزشكي تهران7311/71/77 -
-22.Dدبير اجرايي سومين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني -تهران .7311
 -23.Dدبير شوراي راهبردي مركز همكاريهاي مشترك  WHOدر سالمتروان.7317/1/77-
 -24.Dانتصاب به عنوان مسئول روابط عمومي و بين الملل انستيتو روانپزشكي تهران از طرف آقاي دكتر جعفر بوالهري رئيس
دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان.17/1/77 -
 -25.Dانتصاب به عنوان دبير شوراي راهبردي مركز همكاري سازمان جهاني بهداشت در سالمت روان .17/1/77- WHOcc

 -26.Dانتصاب به عنوان عضو كميته فرهنگي و اطالع رساني از طرف آقاي دكتر مصطفي محقق مشاور رئيس دانشگاه در امور
ايثارگران دانشگاه علوم پزشكي ايران.17/4/17 -
 -27.Dانتصاب به عنوان عضو كميته آموزش و پژوهش از طرف آقاي دكتر مصطفي محقق مشاور رئيس دانشگاه در امور ايثارگران
دانشگاه علوم پزشكي ايران.17/1/75 -
 -28.Dانتصاب به عنوان معاون دانشجويي فرهنگي دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان از طرف جناب آقاي دكتر مصطفي
محقق معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه.7317/71/1-
 -29.Dانتصاب به عنوان عضو كميته برگزاري كارگاه ها ،همايش ها و سمينارهاي انستيتو روانپزشكي تهران توسط جناب آقاي دكتر
جعفر بوالهري.7317/1/76-
 -30.Dعضو كميته فرهنگي و اطالع رساني در امور ايثارگران از طرف جناب آقاي دكتر مصطفي محقق،مشاور امور ايثارگران
دانشگاه.7317/4/17 -
 -31.Dانتصاب به عنوان مدير روابط عمومي دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان .7311/1/14-
 -32.Dانتصاب به عنوان مشاور اجرايي رئيس دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان از طرف جناب آقاي دكتر جعفر بوالهري-
.7311/4/1
 -33.Dانتصاب به عنوان سرپرست حراست دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان از طرف مدير حراست دانشگاه.11/6/31-
 -34.Dانتصاب به عنوان عضو شوراي دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي ايران توسط معاون آموزشي دانشگاه.
.7311/1/76
 -35.Dانتصاب به عنوان عضو كميته علمي واحد دانش باليني سالمت معنوي از طرف دكتر جعفر بوالهري رئيس انستيتو
روانپزشكي تهران – .7311/3/71
 -36.Dانتصاب به عنوان مشاور اجرايي دكتر جعفر بوالهري رئيس دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان .11/4/1 -
 -37.Dانتصاب به عنوان عضو ستاد اجرايي تحول نظام سالمت دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان از طرف دكتر بوالهري رئيس
دانشكده – .13/4/76
 -38.Dانتصاب به عنوان عضو كارگروه تخصصي سالمت روان كميته كشوري سالمت رواني ،اجتماعي و اعتياد از طرف دكتر
جعفر بوالهري رئيس دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان – .13/5/16
 -31.Dسردبير فصلنامه پژوهش هاي نوين در روانشناسي باليني – .7314
 -41.Dجانشين و سرپرست دفتر مطالعات اسالمي در بهداشت روان – .15/4/11
 -47.Dانتصاب به عنوان مسئول كارگاه ها ،دوره هاي آموزشي و آموزش بهداشت روان و مهارتهاي زندگي مركز مشاوره دانشجوئي
دانشگاه علوم پزشكي ايران از طرف دكتر جعفر بوالهري سرپرست اداره مشاوره

 -Eسوابق بالينی:
 -1.Eفعاليت تشخيصي ،آزمونهاي روانشناختي و رواندرماني ( 5111ساعت) درمانگاه انستيتو روانپزشكي تهران 7317 ،لغايت
.7317
 -2.Eفعاليت تشخيصي ،آزمونهاي روانشناختي و رواندرماني ( 1111ساعت) كلينيك ويژه تخصصي انستيتو روانپزشكي تهران،
 7315لغايت . 7311
 -3.Eارزيابي روانشناختي و رواندرماني ( 141ساعت) مطب روانپزشكي آقاي دكتر سيد كاظم ملكوتي 7311 ،لغايت .7311
 -4.Eارزيابي روانشناختي و رواندرماني ( 411ساعت ) مطلب روانپزشكي و روانشناسي آقاي دكتر بوالهري و آقاي دكتر وحيد،
.7317-7311
 - 5.Eارزيابي روانشناختي و رواندرماني– مركز پزشكي و جراحي مبين پاسداران 7317 ،لغايت .7315
 -6.Eارزيابي روانشناختي و رواندرماني– درمانگاه شهرداري منطقه  73تهران 7313 ،لغايت .7315
 -7.Eارزيابي روانشناختي و رواندرماني– مركز پزشكي جراحي سينا – شميران 7315 ،تا .7311
 -8.Eمطب شخصي – مركز طبيب پاسداران 7311-تا كنون.

 -Fشركت در برنامه های آموزشی:
 -1.Fدوره آموزش عمومي ( توجيهي ) ،سازمان امور اداري و استخدامي كشور.7311 ،
 -2.Fسومين كنگره پژوهشهاي روانپزشكي و روانشناسي در ايران ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.7311 ،
 -3.Fدوره آموزشي مباني كامپيوتر و الگوريتم ،جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم.7317 ،
 -4.Fدوره آموزشي بيسيك مقدماتي ،جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم.7317 ،
 -5.Fدوره آموزشي سيستم عامل  DOSمقدماتي ،جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم.7317 ،
 -6.Fكنگره ساليانه روانپزشكي و روانشناسي باليني ،گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران.7317 ،
 -7.Fاولين سمينارسراسري بررسي علل و پيشگيري از اختالالت رفتاري و رواني در كودكان و نوجوانان ،دانشگاه علوم پزشكي
زنجان.7317 ،
 -8.Fدوره آموزشي آزمونهاي روانشناختي ،دفتر آموزش بهداشت رواني انستيتو روانپزشكي تهران.7313 ،
 -9.Fكارگاه پيشرفته مشاوره در ايدز – انستيتو روانپزشكي تهران -دانشگاه علوم پزشكي ايران 7314/71/75 ،لغايت .7314/71/71
 -10.Fشركت در دوره آموزشي آزمون رورشاخ سيستم جامع اكسنر ( 14ساعت) -انستيتو روانپزشكي تهران.7314 ،
 -11.Fشركت در دوره آموزشي هيپنوتيزم پزشكي – انجمن هيپتونيزم پزشكي ايران. 7316 ،
 -12.Fهمايش نقش دين در بهداشت روان -دانشگاه علوم پزشكي ايران 7316/1/14 ،لغايت .7316/1/11
 -13.Fدوره هيپنوتيزم پزشكي  /دندانپزشكي ،انجمن خوابواره (هيپنوتيزم) ايران. 7311 ،
 -14.Fبرنامه آموزشي مهارتهاي رفتار سازماني ،دانشگاه علوم پزشكي ايران.7311 ،
 -15.Fاولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان ،دانشگاه علوم پزشكي ايران.7311 ،
 -16.Fكارگاه مشاوره زيربنايي در پيشگيري از ايدز ،مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه
علوم پزشكي ايران.7311 ،
 -17.Fكارگاه كشوري آموزشي ارزشيابي درمان اختالالت مصرف مواد ،انستيتو روانپزشكي تهران و مركز همكاريهاي مشترك
سازمان جهاني بهداشت.7317 ،
 -18.Fكارگاه مشاوره و كاهش آسيب  HIV/AIDSو هپاتيت ،دانشگاه علوم پزشكي ايران.7317 ،
 -19.Fكارگاه آموزشي تكنيك هاي درمان شناختي – رفتاري ،انستيتو روانپزشكي تهران و مركز همكاريهاي مشترك سازمان جهاني
بهداشت در بهداشت روان و انجمن علمي روانشناسي ايران.7311 ،
 -20.Fكارگاه آموزشي مداخله در بحران زلزله ،انستيتو روانپزشكي تهران ( واحد مطالعات و توسعه آموزش ) و معاونت امور
فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور.7311 ،
 -21.Fكارگاه آموزشي مشورتي تعيين اولويتهاي منطقهاي سالمت زنان ،دفتر مشاور امور زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشكي.7311 ،
 -22.Fكارگاه آموزشي كميته مركزي ارزشيابي دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشكي ايران.7313 ،
 -23.Fكارگاه آموزشي  OSCEروانپزشكي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه ايران با همكاري مركز مطالعات و
توسعه آموزش پزشكي انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان.7313 ،

 -24.Fكارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي (بندر عباس ) ،انستيتو روانپزشكي تهران و دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي 7313/4/77 ،لغايت .7313/4/76
 -25.Fكارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي ( گلستان ) ،انستيتو روانپزشكي تهران و دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي 7313/6/71 ،لغايت . 7313/6/11
 -26.Fكارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي ( شيان ) ،انستيتو روانپزشكي تهران و دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشكي 7313/1/11 ،لغايت .7313/71/3
 -27.Fكارگاه آموزش مهارتهاي فرزند پروري ،دفتر سالمت رواني اجتماعي و مدارس اداره سالمت روان زنان وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان جهاني بهداشت.7314 ،
 -28.Fدوره آموزشي  ( ICDLبرنامه آموزش فناوري اطالعات كاركنان دولت در قالب هفت مهارت) ،مجتمع فني تهران.7314 ،
 -29.Fدوره آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدز و بيماريهاي آميزشي ،ساخت رفتار سالم ،ارتباطات و آموزش بهداشت به
صورت سه كارگاه آموزشي به مدت  751ساعت – معاونت تحقيقات و فناوري مركز تحقيقات روان و مركز همكاريهاي مشترك
سازمان بهداشت جهاني وزارت بهداشت با همكاري و با حمايت مالي صندوق جمعيت ملل متحد.7314 ،
 -30.Fاولين كنگره پژوهشهاي روانشناسي باليني در ايران ،انجمن علمي روان شناسي باليني ايران با همكاري سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت و انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان.7314 ،
 -31.Fهمايش علم و دين مفهوم حيات ،انسان و مباحث كاربردي ،مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور.7314 ،
 -32.Fسومين كنگره كشوري پيشگيري و كنترل بيماريهاي غير واگير ،مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران
با همكاري مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي.7315 ،
 -33.Fهمايش ساليانه انجمن روانپزشكان ايران ،انجمن علمي روانپزشكان ايران.7315 ،
 -34.Fكارگاه تربيت مدرس مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان به مدت  11ساعت ،دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي.7315،
 -35.Fكارگاه آموزشي روشهاي نمونهگيري و حجم نمونه ،انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان.7315،
 -36.Fدوره آموزشي شناسايي و استفاده از ظرفيتهاي ذهني ،مديريت آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامهريزي استان
تهران.7315 ،
 -37.Fدومين همايش سراسري نقش دين در بهداشت روان ،دانشگاه علوم پزشكي ايران و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره
جمهوري اسالمي ايران.7316 ،
 -38.Fكارگاه آموزشي  ، Relaxation Exerciseدانشگاه علوم پزشكي ايران .7316 ،
 -39.Fكارگاه آموزشي روش تحقيق كيفي در علوم پزشكي ،واحد پژوهش انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت
روان.7316 ،
 -40.Fكارگاه آموزش مهارتهاي زندگي ،دانشگاه علوم پزشكي جهرم.7316 ،
 -41.Fكارگاه آموزشي بار بيماري ها ،واحد پژوهش انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان.7316 ،
 -42.Fدوره آموزشي مديريت استرس .7316/77/77-
 -43.Fشركت در سومين همايش سراسري روانپزشكي فرهنگي و اجتماعي (يادمان دكتر محمد علي شيرازي) دانشگاه علوم
پزشكي ايران 7311/3/1 ،لغايت .7311/3/1

-44.F

شركت در"  " A training workshop on psychopathology checklist revisedتوسط انستيتو

روانپزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي ايران و شبكه تحقيقات سالمت روان كشور 76-73 ،آبان .7311
 -45.Fشركت در دومين كنگره سراسري پژوهش هاي روانشناسي باليني توسط انجمن علمي روانشناسي باليني ايران11/71/7 ،
لغايت .7311/77/11
 -46.Fشركت در نشست تخصصي نوجوانان ،جوانان و ساختار روانشناختي خانواده ،توسط سازمان ملي جوانان و با همكاري
مركز مطالعات جوانان انستيتو روانپزشكي تهران .7311/1/1 ،
 -47.Fشركت در نشست تخصصي نوجوانان ،جوانان و شكل گيري هويت ،توسط سازمان ملي جوانان و با همكاري مركز
مطالعات جوانان انستيتو روانپزشكي تهران .7311/1/13 ،
 -48.Fشركت در كارگاه بازآفريني مهارتهاي گفتگو  – Dialogueانجمن روانشناسي باليني ايران.7311/4/4 ،
-49.Fشركت در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي ( مهارت برقراري ارتباط مؤثر) -دانشگاه علوم پزشكي اراك.7311/5/71،
-50.Fشركت در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي ( مهارت رفتار جرأتمندانه) -دانشگاه علوم پزشكي اراك.7311/5/71 ،
 -51.Fدوره آموزشي .7311/7/7- ICDL
-52.Fشركت در كارگاه آموزشي

"Qualitative research" held on the world health organization

 – collaborating center for mental healthانستيتو روانپزشكي تهران.7311/71/74 ،
-53.Fشركت در كارگاه آموزشي " – "developed tool to measure domestic violence in iranانستيتو روانپزشكي
تهران.7311/71/74 ،
-54.Fشركت در كارگاه آموزشي ارزشيابي برنامه رشته هاي تخصصي حوزه سالمت روان شامل روانپزشكي و روانشناسي باليني-
روانپرستاري – انستيتو روانپزشكي تهران.7311/6/11-11/6/16 ،
-55.Fشركت در همايش پژوهشي با عنوان برنامه مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان – ستاد مبارزه با مواد مخدر.11/1/11 ،
-56.Fشركت در كارگاه آموزشي معلم الكترونيك – انستيتو روانپزشكي تهران.7311/1/11 ،
-57.Fشركت در كارگاه آموزشي درمان سوء مصرف مواد با تمركز بر داروهاي آگونيست (ويژه پزشكان كشور جمهوري اسالمي
افغانستان – انستيتو روانپزشكي تهران.7311/7/31 ،
-58.Fشركت در سمينار طيف دو قطبي ويژه متخصصين روانشناسي باليني  ،تهران.7311/1/17 ،
 -59.Fشركت در دوره آموزشي الكترونيكي ارتباط موثر در دانشگاه علوم پزشكي تهران  7311/1/77-لغايت .7311/1/31
 -60.Fشركت در دوره آموزشي الكترونيكي اصول و روش هاي مداخله در بحران حوادث در دانشگاه علوم پزشكي تهران–
 7311/1/77لغايت .7311/1/31
 -61.Fشركت در دوره آموزشي الكترونيكي آشنايي با مواد مخدر و پيامدهاي سوء آن در دانشگاه تهران– تاريخ  7311/1/77لغايت
.7311/1/31
 -62.Fشركت در دوره آموزشي الكترونيكي ارتباط موثر فردي و گروهي 1در دانشگاه تهران -تاريخ 7311/1/77لغايت .7311/1/31
 -63.Fدوره آموزشي ارتباط موثر .7311/1/77-
 -64.Fشركت در سومين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني كه توسط انجمن علمي روانشناسي باليني ايران – به عنوان
عضو هيئت رئيسه7311/71/1 -

 -65.Fشركت در سو مين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني كه توسط انجمن علمي روانشناسي باليني ايران – به عنوان
عضو پانل تخصصي اختالالت طبي :مستور ز جان7311/71/1 -
 -66.Fشركت در سومين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني كه توسط انجمن علمي روانشناسي باليني ايران – به عنوان
عضو كميته علمي 6 -الي  1اسفندماه 7311
 -67.Fشركت در سومين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني كه توسط انجمن علمي روانشناسي باليني ايران – به عنوان
دبير اجرايي كنگره 6 -الي  1اسفندماه 7311
 -68.Fشركت در سومين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني كه توسط انجمن علمي روانشناسي باليني ايران – به عنوان
همكار اول در ارائه مقاله در كنگره 6 -الي  1اسفندماه 7311
 -69.Fشركت در دوره آموزشي الكترونيكي  lisrel-medcalc-spssدر دانشگاه علوم پزشكي تهران  7317/4/7-لغايت
.7317/4/15
 -70.Fشركت در دوره آموزشي الكترونيكي نگارش پروپوزال ها و طرح هاي تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي تهران 7317/4/7-
لغايت .7317/4/15
 -71.Fشركت در دوره آموزشي الكترونيكي مقاله نويسي در دانشگاه علوم پزشكي تهران  7317/4/7-لغايت .7317/4/15
 -72.Fشركت در دوره آموزشي الكترونيكي مهارتهاي زندگي در دانشگاه علوم پزشكي تهران  7317/4/7-لغايت .7317/4/15
-73.Fشركت در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي ويژه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران -انستيتو روانپزشكي تهران -به مدت
 31ساعت 17/4/4 -الي 17/4/11
 -74.Fشركت در جلسه پيگيري تقويتي مجموعه كارگاه هاي مهارتهاي زندگي ويژه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران-
7317/1/3
 -75.Fشركت در جلسه پيگيري تقويتي مجموعه كارگاه هاي مهارتهاي زندگي ويژه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران-
7317/77/11
participated in the workshop on “prevention of HIV/AIDS related to drugs ”organized by the -76.F
ECO drug and the organized crime coordination unit (DOCCU) with the technical support of the
government of the Islamic republic of Iran – Tehran ,15-17 October2012
 -77.Fشركت در سومين كنگره سراسري پژوهش هاي روانشناسي باليني بعنوان همكار اول در ارائه مقاله – انجمن علمي
روانشناسي باليني – 7311/71/1
 -78.Fشركت در كارگاه آموزشي توانمندسازي قطب هاي علمي علوم پزشكي كشور -ستاد مركزي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي 17/1/11 -لغايت .17/1/13
 -79.Fدوره آموزشي طبقه بندي و تشخيص اختالالت روانشناختي .7311/1/37-
 -80.Fدوره آموزشي اپيدميولوژي خودكشي .7311/1/37-
 -81.Fدوره آموزشي جستجو در موتورهاي جستجو.7311/1/37-
 -82.Fدوره آموزشي اختالالت روانپزشكي و بارداري.7311/1/37-
 -83.Fدوره آموزشي غربالگري اختالالت رواني .7311/1/37-
 -84.Fدوره آموزشي طب سنتي ايراني.7311/5/71- 7
 -85.Fدوره آموزشي آشنايي با نهج البالغه.7311/5/71- 7

 -86.Fشركت در نشست تخصصي بازنگري برنامه كشوري سالمت روان – به تاريخ .7311/6/16
 -87.Fدوره آموزشي آشنايي با طرح تكريم ارباب رجوع  ،دانشگاه علوم پزشكي ايران .7313/1/71-
 -88.Fشركت در دوره آموزشي به شيوه غير حضوري با عنوان كتاب گزيدهاي از قوانين كشوري مرتبط با وظايف حراستها
سازمان حراست كل كشور.13/77/71 -
 -89.Fشركت در اولين سمينار پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي ايران با كد  -717771316دانشگاه علوم پزشكي ايران –
 14/7/71لغايت . 14/7/71
 -90.Fشركت در برنامه خانواده و سالمت جنسي با كد  – 7711511دانشگاه علوم پزشكي ايران –  14/71/1لغايت .14/71/4
participated in workshop on “spirituality and professional ethics workshop” which was -91.F
held on January 8, 2015 at the school of behavioral sciences and mental health.
 -92.Fشركت در دوره آموزشي مديريت زمان  ،دانشگاه علوم پزشكي ايران .7314/4/15-
 -93.Fشركت در پنجمين كارگاه ترجمان و تبادل دانش براي دانشكده ها – دانشگاه علوم پزشكي ايران.14/71/73-
 -94.Fشركت در كارگاه آموزشي مقدماتي مديريت پروژه هاي تحقيقاتي-شركت بهين پويان هوتن-دانشكده علوم رفتاري و
سالمت روان.14/77/5-
 -95.Fشركت در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشكي اولين سمينار پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي ايران -
 14/7/71لغايت .14/7/71
 -96.Fشركت در دوره آموزشي توجيهي – حفاظتي با موضوع سطح يك امنيت ملي به مدت  71ساعت -سازمان حراست كشور-
.14/71/11

 -Gتأليفات:
 -1.Gمجموعه آموزشي كارگاه مهارتهاي پيشگيري از ايدز و بيماريهاي آميزشي مركز تحقيقات بهداشت باروري معاونت
تحقيقات و فناوري و مركز مديريت بيماريها معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي .7311 ،
 -2.Gمجموعه آموزشي كارگاه مهارتهاي پيشگيري از ايدز و بيماريهاي آميزشي – مركز تحقيقات بهداشت باروري معاونت
تحقيقات و فناوري و مركز مديريت بيماريها معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي .7311 ،
 -3.Gمجموعه آموزشي كارگاه مهارتهاي پيشگيري از ايدز و بيماريهاي آميزشي – مركز تحقيقات بهداشت باروري معاونت
تحقيقات و فناوري و مركز مديريت بيماريها معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي.7313 ،
 -4.Gكتاب راهنماي مدرسين آموزش مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان -نشر دانژه.7315 ،
 -5.Gمهارت رفتار جرأت مندانه – كتاب كار دانشجو – نشر دانژه. 7315 ،
 -6.Gمهارت حل مسئله – كتاب كار دانشجو – نشر دانژه.7315 ،
 -7.Gكتاب مديريت استرس – راهنماي مدرسين – نشر دانژه.7311 ،
 -8.Gكتاب  OSCEدر روانپزشكي – انتشارات ارجمند.7311 ،
 -9.Gكتاب مشاوره قبل از ازدواج -انتشارات ميرماه .7314-
 -10.Gكتاب جنبههاي روانشناختي ناباروري -انتشارات ميرماه.7314 -
 -11.Gكتاب ارزيابي روانشناختي و پروتكل درماني بيماران مبتال به اختالل هويت جنسي -انتشارات ميرماه.7314-
 -12.Gكتاب تاريخچه روانشناسي در ايران – انتشارات ميرماه .7314-
-13.G

 -Hتقدير نامه ها :
 -1.Hتقدير بسيج سپاه دوم سيدالشهداء(ع) به خاطر حضور در هشت سال دفاع مقدس.7311 ،
 -2.Hلوح تقدير از چهارمين مجمع دانشجويان و طالب ممتاز رزمنده و بسيجي سراسر كشور.7313 ،
 -3.Hلوح تقدير از پنجمين مجمع دانشجويان و طالب ممتاز رزمنده و بسيجي سراسر كشور.7314 ،
 -4.Hلوح تقدير از ششمين مجمع دانشجويان و طالب ممتاز رزمنده و بسيجي سراسر كشور.7315 ،
 -5.Hتقدير رياست انستيتو روانپزشكي تهران به مناسبت مشاركت در سومين نمايشگاه دستاوردهاي انقالب اسالمي.7315 ،
 -6.Hتق دير رئيس درمانگاه انستيتو روانپزشكي تهران به سبب عالقمندي و جديت در تدريس دوره هاي مختلف آموزش رزيدنتي
.7311 ،
 -7.Hتقدير مدير گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران بنابر گزارش مسوول واحد درمان هاي غير دارويي به سبب اهتمام
كافي در انجام فعاليتهاي آموزشي و همكاري با گروه روانپزشكي.7311 ،
 -8.Hتقدير رئيس انستيتو روانپزشكي تهران به سبب آموزش و تدريس دستياران روانپزشكي.7311 ،
 -9.Hتقدير رييس انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان به سبب برگزاري كارگاه آموزشي تكنيكهاي درمان
شناختي – رفتاري ،ان ستيتو روانپزشكي تهران و مركز همكاريهاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در بهداشت روان و انجمن علمي
روانشناسي باليني.7311 ،
 -10.Hتقدير معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت قدرداني از فعاليتهاي در راستاي برگزاري
همايش بهداشت باروري و سالمت جنسي جوانان ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين با همكاري معاونت تحقيقات و فناوري وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي با حمايت مالي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد .7311،
 -11.Hتقدير مشاور وزير و سرپرست دفتر امور زنان وزارت بهداشت به منظور همكاري علمي در كارگاه آموزشي – مشورتي
نهمين اولويت هاي منطقه اي سالمت زنان.7311 ،
 -12.Hتقدير رياست انستيتو روانپزشكي تهران به مناسبت روز جانباز.7311 ،
 -13.Hتقدير رييس انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان به سبب حسن خدمت در راستاي اهداف آموزشي
و سخنراني در كارگاه شيوههاي آموزش پيشگيري از ايدز و بيماريهاي مقاربتي  ،دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي
كشور و انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان.7313/6/76 ،
 -14.Hتقدير معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با عنوان عضو كميته علمي طرح ارتقاء بهداشت
باروري جوانان با حمايت سازمان جهاني بهداشت.7313 ،
 -15.Hتقدير معاون تحقيقات و فناوري به عنوان همكار اصلي طرح تحقيقاتي "A multidisciplinary approach to
" ، prevent HIV/AIDS in Saravanمركز تحقيقات بهداشت باروري معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشكي با همكاري سازمان جهاني بهداشت.7313 ،
 -16.Hتقدير معاون تحقيقات و فناوري به عنوان عضو كميته اجرايي "A multidisciplinary approach to prevent
" ، HIV/AIDS in Saravanمركز تحقيقات بهداشت باروري معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشكي با همكاري سازمان جهاني بهداشت.7313 ،

 -17.Hتقدير مشاور و وزير و سرپرست دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سرپرست حوزه امور فرهنگي
و رفاهي دانشجويان به جهت تدريس دوره هاي تربيت مربي مهارتهاي زندگي ويژه مشاوران مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي
علوم پزشكي سراسر كشور ،معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي.7313 ،
 -18.Hتقدير مشاور وزير نيرو در امور زنان به منظور ارتقاء سطح دانش بانوان شاغل در اين وزارتخانه در زمينه مديريت استرس
.7314،
 -19.Hتقدير مشاور وزير بهداشت در امور زنان و رييس انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان به سبب تهيه و
تدوين متون علمي  1دوره كارگاه آموزشي مديريت استرس ويزه مديران ارشد و كاركنان ستادي زنان وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي .7314،
 -20.Hتقدير مشاور وزير بهداشت در امور زنان و رييس انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان به سبب
طراحي و برنامهريزي  1دوره كارگاه آموزشي مديريت استرس ويزه مديران ارشد و كاركنان ستادي زنان وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي .7314،
 -21.Hتقدير مشاور وزير بهداشت در امور زنان و رييس انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان به سبب حسن
انجام وظايف به عنوان دبير اجرايي  1دوره كارگاه آموزشي مديريت استرس ويژه مديران ارشد و كاركنان ستادي زنان وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي.7314 ،
 -22.Hتقدير معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت قدرداني از فعاليتهاي در راستاي برگزاري
جشنواره تغ ذيه سالم ،كانون بانوان شهرك اكباتان با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
.7314،
 -23.Hتقدير معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي به منظور عضويت در كميته علمي و همكاري در
طرح پژوهشي آموزشي و مشاوره بهداشت باروري .7315 ،
 -24.Hتقدير معاون تحقيقات فناوري وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي به عنوان عضو كميته علمي طرح ارتقاء سالمت
سالمندان در شهرك اكباتان.7315 ،
 -25.Hتقدير سرپرست دانشگاه علوم پزشكي لرستان به منظور آموزش مهارتهاي زندگي به دانشجويان و كاركنان دانشگاه،
.7316
 -26.Hتقدير رئيس انستيتو روانپزشكي تهران به جهت برگزاري كارگاه آموزشي مديريت استرس ويژه دانشجويان انستيتو
روانپزشكي تهران ،انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان.7316 ،
 -27.Hتقدير رئيس دانشگاه علوم پزشكي جهرم جهت تدريس در كارگاه آموزش مهارتهاي زندگي.7316 ،
 -28.Hتقدير مشاوران ومديريت مركز مشاوره مؤسسه امام خميني (ره) قم در برگزاري كارگاه مربيگري مهارتهاي زندگي،
ارتباط مؤثر.7316 ،
 -29Hتقدير نامه به مناسبت روز جانباز رياست دانشگاه علوم پزشكي ايران.7311 ،
 -30.Hتقدير هيأت مديره و رئيس انجمن علمي روانشناسي باليني ايران به پاس تالشهاي ارزشمند بعنوان دبير انجمن و فعاليت در
راستاي اهداف و برنامههاي انجمن.7311 ،
 -31.Hتقدير مدير گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران از اهتمام و تالش در آموزش مداخالت روانشناسي به دستياران
روانپزشكي.7311 ،

 -32.Hتقدير و تشكر رئيس انستيتو روانپزشكي تهران در ارتباط با كارگاه آموزشي اصول ارزيابي و مداخالت روانشناختي،
 7311/77/71لغايت.7311/77/71
 -33.Hتقدير دبير علمي دومين كنگره سراسري پژوهش هاي روانشناسي باليني و رئيس انجمن روانشناسي باليني ايران به عنوان
عضو كميته علمي دومين كنگره سراسري روانشناسي باليني ايران ،از تازيخ  7311/77/11لغايت .7311/71/7
 -34.Hتقدير سرپرست معاونت دانشجوئي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي ايران دكتر عبداهلل امير فرهنگي در ارتباط با كارگاه
مديريت استرس -دانشگاه علوم پزشكي ايران.7311/1/13 ،
 -35.Hتقدير سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ايران دكتر سيد عباس حسني در ارتباط با كارگاه آموزشي مديريت استرس -مركز
همايشهاي رازي .7311/1/13 ،
 -36.Hتقدير مديركل دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور دكتر حبيباهلل مسعودي فريد در ارتباط با
برگزاري كارگاه مربيگري مهارت هاي زندگي ويژه دانشجويان -هتل گاجره 11/4/11،لغايت .7311/5/7
 -37.Hتقدير نامه به مناسبت روز جانباز مشاور رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران.7311 ،
-38.Hتقدير فرمانده سپاه حضرت سيدالشهداء(ع) استان تهران سرتيپ پاسدار علي فضلي در ارتباط با كارگاه آموزشي مهارتهاي
برقراري ارتباط مؤثر ويژه فرماندهان حوزههاي مقاومت خواهر استان تهران.7311/71/1 ،
 -39.Hتقدير حضور در جلسه بررسي عملكرد معاونت در اجراي طرح آموزش مهارنهاي زندگي بعنوان مدرس كشوري  -دكتر
عبداهلل اميرفرهنگي سرپرست معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي ايران .7311/5/6،
 -40.Hتقدير دكتر بوالهري سرپرست مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه تهران و دكتر يعقوبي مسئول دفتر مركزي مشاوره وزارت
علوم تحقيقات و فناوري در نشست هم انديشي مهارتهاي زندگي در محيط هاي دانشجويي  :چالش ها ،راهكارها و بررسي
تجربيات – هتل اوين پارسيان .7311/3/11، -
 -41.Hتقدير دبير راهبردي و دبير علمي نخستين هم انديشي ملي سالمت اجتماعي به عنوان عضو كميته علمي و راهبردي نخستين
هم انديشي ملي سالمت اجتماعي.7311/4/71 -
-42.Hتقدير سرپرست معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي ايران در برگزاري كالس مهارتهاي زندگي .7311/4/74 ،
 -43.Hتقدير نامه به مناسبت روز جانباز سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ايران و امور ايثارگران دكتر سيد علي ابطحي.7311/5/6،
 -44.Hتقدير نامه به مناسبت روز جانباز  -آقاي موسوي فرمانده حوزه مقاومت بسيج دانشگاه و دكتر مصطفي محقق مشاور
رياست دانشگاه علوم پزشكي ايران در امور ايثارگران.7311/5/6،
 -45.Hتقدير رئيس انستيتو روانپزشكي تهران و دفتر همكاريهاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در سالمت روان جناب آقاي
دكتر جعفر بوالهري و مدير كل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر جناب آقاي دكتر محمدباقر صابري
زفرقندي از اهتمام و تالش بعنوان مشاور علمي و دبير اجرايي در كارگاه آموزشي "درمان سوء مصرف مواد با تمركز بر داروهاي
آگونيست ( ويژه پزشكان كشور جمهوري اسالمي افغانستان)" .7311/7/11،
 -46.Hتقدير معاون محترم آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سمينار بين منطقهاي آسيبهاي وارده به آموزش و
راه هاي جلوگيري از آن پيرامون سخنراني در خصوص-پيامدهاي روانشناختي ناشي از آسيبهاي وارده بر نظام آموزشي و راه
كارهاي پيشگيري از توسعه آسيبهاي رواني -دانشگاه علم و صنعت ايران  1-اسفندماه 7317
-47.Hتقديرنامه به مناسبت شركت در سومين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني كه توسط انجمن علمي روانشناسي
باليني ايران – به عنوان دبير اجرايي كنگره 6 -الي  1اسفندماه 7311

-48.Hتقديرنامه به مناسبت شركت در سومين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني كه توسط انجمن علمي روانشناسي
باليني ايران – به عنوان عضو هيئت رئيسه كنگره 6 -الي  1اسفندماه 7311
-49.Hتقديرنامه به مناسبت شركت در سومين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني كه توسط انجمن علمي روانشناسي
باليني ايران – به عنوان عضو كميته علمي كنگره 6 -الي  1اسفندماه 7311
-50.Hتقديرنامه به مناسبت شركت در سومين كنگره سراسري پژوهشهاي روانشناسي باليني كه توسط انجمن علمي روانشناسي
باليني ايران – به عنوان عضو پانل تخصصي كنگره 6 -الي  1اسفندماه 7311
 -51.Hتقدير معاون فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران جناب آقاي دكتر پرويز از تالشهاي مداوم و كوشش مستمر در جهت
تعالي فرهنگ اصيل در محيط تعليم و تربيت – 7317/71/76
 -52.Hتقدير نامه به مناسبت شركت در سلسله نشست هاي تخصصي حوزه اعتياد با موضوع "تعيين كننده هاي اجتماعي اعتياد و
مداخله بر آنها براي كنترل اعتياد – انستيتو روانپزشكي تهران– 7317/1/71
 -53.Hتقدير جناب آقاي دكتر عليرضا ايرانبخش سرپرست دانشگاه ازاد اسالمي واحد رودهن پيرامون ايراد سخنراني در خصوص
ايدز  ،ترس يا واقعيت در جمع دانشجويان  ،اساتيد –7317/1/17
 -54.Hتقدير جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني رئيس فراكسيون سازمانهاي مردم نهاد از اهتمام در تشكيل مجمع هم انديشي تشكل
هاي غير دولتي ايران و همچنين تشكر و قدرداني به عنوان مدير گروه انجمن هاي پيراپزشكي-مجلس شوراي اسالمي
 -55.Hتقديرنامه از نهمين كنگره بين المللي ام اس ايران از زحمات خيرخواهانه در جهت توليد فيلم مستند
 -56.Hتقدير جناب آقاي دكتر سياوش ره پيك مديرعامل سازمان دفاع از قربانيان خشونت در برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري
از كودك آزاري به مناسبت روز جهاني كودك
 -57.Hتقدير جناب آقاي دكتر جعفر بوالهري از فعاليت مستمر به عنوان عضو شوراي پژوهشي قطب انستيتو روانپزشكي تهران -
7311/7/71
 -58.Hتقديرنامه به مناسبت شركت در سلسله نشست هاي تخصصي حوزه اعتياد با موضوع"حمايتهاي اجتماعي در كاهش
تقاضاي مواد"– انستيتو روانپزشكي تهران– 7311/1/15
 -59.Hتقدير جن اب آقاي اشراقي مدير حراست دانشگاه علوم پزشكي ايران از تالش مجدانه و پشتكار همكاران در پيشبرد اهداف
عاليه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران در راستاي تحقق اهداف دفتر مركزي حراست دانشگاه– 7311/1/1
 -60.Hتقدير جناب آقاي دكتر جعفر بوالهري رئيس دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان از طراحي و اجراي كارگاه آموزشي
تربيت مربي مهارتهاي زندگي – .11/77/71
 -61.Hتقدير دكتر سيد جواد حاجي ميراسماعيل سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ايران از همكاري صميمانه به عنوان مدير روابط
عمومي – .11/71/15
 -62.Hتقدير جناب آقاي دكتر سيد جواد حاجي ميراسماعيل سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ايران از مشاركت ارزنده در ارتقاء و
تشكيل دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان– 7311/71/16
 -63.Hتقدير جناب اقاي دكتر سيدجواد حاجي مير اسماعيل رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران به مناسبت بزرگداشت مقام
جانباز.13/3/77 -
 -64.Hتق دير جناب آقاي دكتر جعفر بوالهري رئيس دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان از مشاركت ارزنده به عنوان عضو پانل
در سلسله نشست هاي تخصصي حوزه اعتياد با موضوع درمانهاي قانوني معتادان در ايران ،بايدهاو نبايدها .13/4/76-

 -65.Hتقدير جناب آقاي دكتر جعفر بوالهري رئيس دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان از مشاركت ارزنده در كارگاه آموزشي
تدوين برنامه راهبردي به عنوان مدرس– 7313/71/1
 -66.Hتقدير دكتر محمود عيسوي مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي ايران به مناسبت تدريس در
دوره هاي اخالق علمي و حرفه اي و نقش موثر در ارتقاء كيفي دوره هاي دانش افزايي استادان دانشگاه علوم پزشكي ايران-
.13/71/76
 -67.Hتقدير جناب آقاي دكتر رامتين حديقي مدير روابط عمومي و اطالع رساني دانشگاه علوم پزشكي ايران .14/1/11-
 -68.Hتقدير دكتر سيد جواد حاجي ميراسماعيل رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران به مناسبت هفته جانباز .14/3/5-
 -69.Hتقدير جناب آقاي احمد تقوائي مدير حراست دانشگاه علوم پزشكي ايران .14/71/11-
 -70.Hتقدير دكتر علي اكبر سياري معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به مناسبت روز روانشناس -
.15/1/71
 -71.Hتقدير دكتر سيد جواد حاجي ميراسماعيل رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران به مناسبت هفته جانباز .15/3/16-
 -73.Hتقدير جناب آقاي دكتر جعفر بوالهري رئيس دانشكده علوم رفتاري وسالمت روان به مناسبت هفته دفاع مقدس .15/1/5-

