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  : ياطالعات شخص
 

 اميد:     نام

  ساعد: نام خانوادگي  
 

   omid_saed@yahoo.com: پست الكترونيك

 :  سوابق تحصيلي

يسال فارغ التحصيل سال ورود رشته و گرايش مقطع  شهر دانشگاه 

 1831 1831 باليني روانشناسي كارشناسي
دانشگاه تربيت معلم  

 (زمي خوار)تهران
 كرج

كارشناسي 
 ارشد

 تهران دانشگاه شاهد 1833 1831 روانشناسي باليني

 

 رابطه مولفه هاي هوش هيجاني باسالمت روانشناختي برروي كاركنان دانشگاه تربيت  :پايان نامه کارشناسي

 . فريدون يارياريدکتر  يجناب آقا: استاد راهنما . معلم تهران
 يسه باورهاي فراشناختي در بين افراد وابسته به مواد و افراد غير وابسته به مقا: پايان نامه کارشناسي ارشد

 . حميد يعقوبيدکتر  يجناب آقا: استاد راهنما  . مواد

 :برخي افتخارات و جوايز

    نهه مبهارزه بها مهواد     يآثار برتر مکتوب در زم ين جشنواره معرفيهشتم"در  رتبه دومکسب

مقايسه )که در آن پايان نامه بنده با عنوان ( ا مواد مخدر ِرياست جمهوِريستاد مبارزه ب: برگزارکننده)"مخدر

، از بين پايبان نامبه هبا،    (باورهاي فراشناختي در بين افراد وابسته به مواد و افراد غير وابسته به مواد

 (.  98دي ماه )مقام دوم را به خود اختصاص داد 

  به مناسبت بزرگداشت زنده ياد دکتبر براهنبي   ( جيدر زمينه روانسن) در مسابقه علمي دومکس  رتبه
ناسي باليني که توسط دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري و انجمن علمي روانش( 98آبان )

 .  ايران برگزار شد



 2 

   نفر شرکت کننده 055555ش از ين بيدر ب 8398سال  يکنکور سراسردر  (07) يرقم دورتبه کس 

   کنکبور در ( باليني يروانشناسو  روانشناسي عموميبه ترتي  در گرايشهاي ) 07و   07رتبه کس  
 نفر شرکت کننده 0555ش از ين بيدر ب علوم ، تحقيقات و فناوريوزارت 8390سال ارشد  يکارشناس

 به جهت حسن انجام کار و فعاليت حرفه اي و مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف  دريافت تقديرنامه از

 يمتهوال ومين سال د يبرا 0030در سال « مرکز مشاوره برتر»مرکز به عنوان همين با  انتخاب  همزمان
 . مراکز مشاوره دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوريکل در ميان 

 به جهت حسن انجام کار و فعاليت حرفه اي  و مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف مه از دريافت تقديرنا

 يمتوالسومين سال  يببرا  0033در سال « مرکز مشاوره برتر»عنوان به مرکز همين انتخاب  ان با همزم
 . ت علوم، تحقيقات و فناوريمراکز مشاوره دانشگاه هاي تحت پوشش وزار کل در ميان

  به جهت حسن انجام کار و فعاليت حرفه اي  و دريافت تقديرنامه از مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف

مين سهال  چههار ببراي   0039در سهال  « مرکز مشاوره برتهر »زمان با  انتخاب همين مرکز به عنوان هم
 . مراکز مشاوره دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوريکل در ميان  متوالي

   و دريافت تقديرنامه از مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف به جهت حسن انجام کار و فعاليت حرفه اي

 متواليمين سال پنجببراي   0097در سال « مرکز مشاوره برتر»همزمان با  انتخاب همين مرکز به عنوان 
 . در ميان کل مراکز مشاوره دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 ي  و دريافت تقديرنامه از مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف به جهت حسن انجام کار و فعاليت حرفه ا

 متواليمين سال ششبراي  0090در سال « مرکز مشاوره برتر»همزمان با  انتخاب همين مرکز به عنوان 
 .در ميان کل مراکز مشاوره دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  اي  و دريافت تقديرنامه از مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف به جهت حسن انجام کار و فعاليت حرفه

 متواليمين سال هفتبراي  0099در سال « مرکز مشاوره برتر»همزمان با  انتخاب همين مرکز به عنوان 
 .در ميان کل مراکز مشاوره دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 ه اي  و دريافت تقديرنامه از مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف به جهت حسن انجام کار و فعاليت حرف

 متواليمين سال هشتبراي  0090در سال « مرکز مشاوره برتر»همزمان با  انتخاب همين مرکز به عنوان 
 .در ميان کل مراکز مشاوره دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 دکتبر  جنباب آقباي   )ي اسبتان الببرز   ستيبهزمعاونت پيشگيري و فرهنگي سازمان رنامه از يافت تقديدر
 .   8385به جهت حسن انجام کار در حوزه پيشگيري بهزيستي شهرستان کرج در سال ( مهران مسعودي

    جنباب آقباي دکتبر    )دريافت تقديرنامه از معاونت پيشگيري و فرهنگي سازمان بهزيستي اسبتان الببرز
آسبيبهاي   به جهت حسن انجام کار و همکاري اجرايي در  ششبمين همبايش پيشبگيري از   ( مهران مسعودي

 . در استان البرز برگزار گرديد  50/50/88اجتماعي که در مورخ 
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 :     سوابق پژوهشي  

 خارجيداخلي و مجالت در ه چاپ شد يپژوهش –مي مقاالت عل (0

  مقِايسه باورهِاي   (.8385)يد؛ يعقوبي، حميد؛ روشن، رسول و سلطاني، مرضيه ساعد، ام
،  پژوهشي اعتيا د پژوهي –فصلنامه علمي ِغير وابسته به مواد، فراشناخِتي افراد وابسته و افراد 

 .97 - 07،  00شماره 

    عوامل نقش سرکوب فکر (.8385)ساعد، اميد؛ پوراحسان، سميه؛ اصالني، جليل؛ و زرگر، محمد ،
پژوهشي  –، فصلنامه علمي فراشناختي و هيجانات منفي در پيش بيني اختالل وابستگي به مواد

 .  40-08. 89، شماره پژوهياعتيا د 

  تأثير روش حساسيت زدايي با حركات "  (.8398)؛ و احمدي، محسنساعد، اميداصالني، جليل؛

 -مجله علمي . "صحبت كردن در مقابل جمعترس از بر كاهش  (EMDR) چشم و باز پردازش

 .  93-98ص ،  شماره  0پژوهشي روانشناسي معاصر، 

 نقص و نگراني رابطه(. 8398)؛ چگيني، علي اصغر؛ و ساعد ، اميد زرگر، محمد؛ جاللي، محمد رضا 

پژوهشي روانشناسي  -مجله علمي . دانشجويان زندگي كيفيت و روان سالمت با هيجاني تعديل در
 .083 – 088 ص ، 0شماره معاصر، 

    Saed, Omid., Yaghbi, Hamid., and Roshan, Rasol. (2010). “The role of Meta-

cognitive beliefs on substance dependency”. Procedia Social and Behavioral 

Sciences Journal, 5 , 1676–1680. (indexed on the ScienceDirect and Scopus.). 

    Saed, Omid.; Purehsan, Somayeh and Akbari, Saeed. (2010). “Correlation among 

meta-cognitive beliefs and anxiety – depression symptoms”. Procedia Social and 

Behavioral Sciences Journal, 5, 1685–1689. (indexed on the ScienceDirect and 

Scopus.). 

    Purehsan, Somayeh,, and saed, Omid. (2010). “Effectiveness of cognitive-

behavioral grouptherapy (CBGT) on reduction of social phobia”. Procedia Social and 

Behavioral Sciences Journal, 5,  1694–1697. (indexed on the ScienceDirect and 

Scopus.). 

 

 :خارجيداخلي و كنفرانس هاي در  مقاالت علمي چاپ شده  (9
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  اضطراب و )ي شناختي با هيجانات منف رابطه باورهاي فرا"(. 8394)ساعد، اميد، و پوراحسان، سميه
دومين کنگره سراسري ارائه شده در ، "در بين دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي( افسردگي

 0 يدارا) .ارائه به صوررت سخنراني ، انستيتو روانپزشکي تهران ، پژوهش هاي روانشناسي باليني
 ( اسفند 8ت يبهمن لغا 88، ياز پژوهشيامت

    رابطه مولفه هاي هوش هيجاني با سالمت روانشناختي برروي (. " 8394)ساعد، اميد، و پوراحسان، سميه
ارائه شده در چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، ، " دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران
 (.8394خرداد  8 امتياز پژوهشي ، 3داراي )  دانشگاه شيراز،  ارايه به صورت پوستر

  تأثير روش حساسيت زدايي با حركات "  (.8398)؛ و احمدي، محسنيدساعد، اماصالني، جليل؛

ن کنگره انجمن يسوم. "صحبت كردن در مقابل جمعترس از بر كاهش  (EMDR) چشم و باز پردازش

 . اسفندماه 88و  88.  يد بهشتيدانشگاه شه. ران يا يروانشناس

 نقص و نگراني رابطه(. 8398)يد زرگر، محمد؛ جاللي، محمد رضا؛ چگيني، علي اصغر؛ و ساعد ، ام 

 ين کنگره انجمن روانشناسيسوم. دانشجويان زندگي كيفيت و روان سالمت با هيجاني تعديل در
 .اسفندماه 88و  88.  يد بهشتيدانشگاه شه. ران يا

 (. 0097) قرباني محمد آبادي، فاطمه؛ سلطاني، مرضيه؛ آقا سليماني، هدي؛ ساعد، اميد و قيصري ، راحله
. ايسه سبک هاي تفکر و التزام عملي به باورهاي اسالمي در دانشجويان دانشگاه تهران با توجه به جنس مق

  .ارديبهشت 80تا  80ارائه شده در اولين کنگره بين المللي روانشناسي، دين و فرهنگ، دانشگاه تهران، 

   Saed, Omid.; Yaghbi, Hamid.; and Roshan, Rasol. (2010). “The role of Meta-

cognitive beliefs on substance dependency”. to The world conference on psychology 

, counseling and guidance (WCPCG) ,Antalya-Turkey. (for Oral presentation) 

   Purehsan, Somayeh,; and saed, Omid. (2010).  “Effectiveness of cognitive-

behavioral group therapy (CBGT) on reduction of social phobia”. to The world 

conference on psychology , counseling and guidance (WCPCG) ,Antalya-Turkey. 

(for Oral presentation) 

 Saed, Omid,; Ahmadi, Mohsen, and Rabiei, Mehdi (2011):  “The Effectiveness of 

Meta-cognitive therapy on Thought-fusion Symptoms in body dysmorphic disorder 

patients (BDD) ” , 7th International Cognitive Psychotherapy (ICCP2011), 

"clinical science", June 02-05, 2011(Open Papers).Turkey.  

 Ahmadi, Mohsen,; Saed, Omid,; Rabiei, Mehdi, and Purehsan, Somayeh (2011). 

“The Effectiveness of Meta-cognitive Therapy (MCT) on symptoms of Meta-

cognitive beliefs in Body Dysmorphic Disorder (MDD) Patients”, 7th International 

Cognitive Psychotherapy (ICCP2011), "clinical science", June 02-05, 2011(Open 

Papers).Turkey.  

  Safaairaad, Iraj,; Saed, Omid,; Yaryari, Faraydoon, and Moghadamzade, Ali (2011). 

“The Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy (MCT) on Thought Control 

Strategies, Positive and Nagative Beliefs , and Safty Behaviours in Body 
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Dysmorphic Disorder (BDD) Patients” , 7th International Cognitive Psychotherapy 

(ICCP2011), "clinical science", June 02-05, 2011(Open Papers).Turkey.  

 Ahmadi, Mohsen,; Ramezani, Valiollah,; Saed, Omid, and Aslani, Jalil (2011). “The 

Efficacy of emotional expression (writing and verbal) on depressive, anxiety  and 

stress symptoms in students” , 7th International Cognitive Psychotherapy 

(ICCP2011), "clinical science", June 02-05, 2011(Open Papers).Turkey. 

 Zargar, Mohamad; Saed, Omid; and Purehsan, Somayeh.(2011). “ Relationship 

between worry and emotion dysregulation with mental health and life quality”, 7th 

International Cognitive Psychotherapy (ICCP2011), "clinical science", June 02-

05, 2011(Open Papers).Turkey. 

 يعلم يهات در انجمنيعضو

 رانيا ينيبال يروانشناس يانجمن علمدر  وستهيپت يعضو 

 رانيا يانجمن روانشناسدر  وستهيپت يعضو 

 و مشاوره کشور يسازمان نظام روانشناسدر  وستهيپت يعضو 
 

 ينيبال ياحرفه يتهايفعال : 

 شهرستان اتمام شروع سازمان شغل

 تهران 1831 1831 ه مهرمركز خدمات مشاور و مشاور روانشناس

 تهران .ادامه دارد 1831 مركز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف و مشاور روانشناس

 تهران 1831اواخر  0039 مه دوميِن (يخوارزم) ت معلميمرکز مشاوره دانشگاه ترب و مشاور روانشناس
مسئول سِايت مرکز 
 مشاوره دانشگاه شريف

 تهران ادامه دارد 39ر آذ مركز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف

کارشناس حوزه پيشگيري 
 بهزيستي شهرستان کرج 

 کرج  90مرداد  97تير  اداره بهزيستي شهرستان کرج

انجام مصاحبه باليني و 
 گرفتن شرح حال 

 کرج 90تير  97بهمن  اجتماعي البرز -کلينيک مددکاري 

مرکز مشاوره دانشکده کشاورزي دانشگاه  روانشناس و مشاور
 (پرديس کشاورزي کرج)ران ته

ارديبهشت 
0090 

 کرج 99خرداد 

بازرس مراکز اقامتي 
ميان مدت ترک اعتياد 

اداره تحت نظارت 
بهزيستي شهرستان 

 اداره بهزستي شهرستان کرج
ارديبهشت 
0097 

 کرج 90مرداد 
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 کرج

کارشناش آمار مراکز 
MMT مراکز ترک ،

 اعتياد و مرکز اميد سبز
 کرج 90مرداد  0097آذر  ن کرجاداره بهزستي شهرستا

 ينيبال روانشناس
 کرج 99شهريور  0090آذر  ييمان رهايد ايام موسسه

 تهران ادامه دارد 99ن يفرورد روشن يد احمديشه ييخوابگاه دانشجو ينيروانشناس بال

 

 :يو درمان ي، پژوهش يق آموزشعالي

 ياختالالت روان يسبب شناس  

 يرفتار – يشناخت يدرمان ها 

 يزندگ يموزش مهارتهاآ 

  خانواده  يزندگآموزش(FLE) 

 ش از ازدواجيآموزش پ 

 ادياز اعت يريشگيپ"نه يآموزش در زم" 

  مهارتهاي جنسي سالمآموزش 

 : يتخصص يو  دوره ها شرکت در کارگاهها
 

 

  کارنامهه   ياس مله ين نقطه برش مقييجهت تعو شرح حال  ينيمصاحبه بال طرحدر شرکت

که توسط مرکبز مشباوره    يروان اختالالتان در معرض خطر يجوشدان ييشناسا يسالمت برا

  80آبان  –دانشگاه تهران برگزار گرديد
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  يت مربيترب" يشرکت در کارگاه آموزشب TOTيماريو کنترل ب يريشگيپ HIV/AIDS   بر

توسط دفتر مقابله با بيماري هاي واگيردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش  SHEPاساس مدل 

دفتر سالمت سازمان امور دانشبجويان وزارت علبوم و دبيخانبه شبوراي همباهنگي مراکبز        پزشکي،

 ساعت  80به مدت  8383آبان  88لغايت  8383آبان  89از  –مشاوره دانشجويي استان تهران 

 يو توسعه فرد يزيبرنامه ر" يکارگاه آموزش PDP"   ( س)مرکبز مشباوره دانشبگاه الزهبرا      که توسبط

  83تير  0لغايت  83تير  3از  –برگزار گرديد 

 " درمهان مبتنهي بهر په يرش و تعههد ويهژه افسهردگي       "ي کارگاه آموزشه" (ACT: Acceptance and 

commitment therapy )زارت علبوم  قبه يبم مراکبز مشباوره دانشبگاه هباي و      رخانه منطيتوسط دب

،  روزه دوسباعت،   80)؛ عضو هيات علمي دانشگاه کاشبان   دکتر اميدي: ، مدرس ( دانشگاه تهران)

 (8388بهمن  83و  88

 "توسبط   "يت جنسه يه و اخهتالل هو  يي، خهود ارضها  يهي ص و درمان همجنس گرايتشخ يکارگاه آموزش

دکتر شاره ؛ : ، مدرس ( دانشگاه تهران)زارت علوم و يم مراکز مشاوره دانشگاه هايقه رخانه منطيدب

خرداد  38ت يخرداد لغا 88از  وزهسه رساعت،  80) يم سبز ه واريدانشگاه حک يات علميعضو ه

8388) 

 «؛ يت مهرز ياخهتالل شخصه   يک بهرا يه الکتيد يرفتاردرمهان  مقدماتيي آموزش کارگاهDBT»  توسبط ،

:  (دانشگاه تهبران )دبيرخانه منطقه يم مراکز مشاوره دانشگاه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 (. 8398دي ماه  80يک روزه، )بريزدکتر محمود عليلو؛ دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه ت

 «؛ يت مرزياختالل شخص يک برايالکتيد يرفتاردرمان تکميليي آموزش کارگاهDBT» توسط دبيرخانه ،

دکتبر  ( : دانشبگاه تهبران  )منطقه يم مراکز مشاوره دانشگاه هاي وزارت علوم، تحقيقبات و فنباوري  

 (. 8385بهمن ماه  8يک روزه، )زمحمود عليلو؛ استاد تمام و عضو هيئت علمي دانشگاه تبري
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 «يآقبا : ، مبدرس  کشبور  يستيسازمان بهز: برگزار کننده ،  «در بحرانو مداخله  يکارگاه مشاوره تلفن 

 ( . 8385خرداد  85و  4،  0: سه روزه : مدت کارگاه )، يد نوروزيسع

  مربيگري مهارتهاي زندگي؛»كارگاه آموزشيTOT» وم، تحقيقات توسط دفتر مركز مشاوره وزارت عل

و ( امتياز بازآموزي 09رداد، داراي م 8تير تا  84)و فناوري و مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه تهران

مبورد تاييبد دفتبر مركبز مشباوره وزارت علبوم،        گواهي مربيگري آموزش مهارتههاي زنهدگي  دريافت 

 .   هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشورو دفتر پيشگيري از آسي تحقيقات و فناوري

  88در تباري    بهزيستي استان البرزکه توسط « آموزش پيش از ازدواج»کارگاه چهار روزه  - 

 (. آقاي رحماني: مدرس کارگاه )برگزار گرديد 8385مرداد   8و   8تير و  35

  تي شبريف در  که توسط مرکز مشباوره دانشبگاه صبنع   « آموزش پيش از ازدواج»کارگاه دو روزه

 (. آقاي مير صادقي: مدرس کارگاه )برگزار گرديد 8385اسفند ماه   0و   3تاري  

 «کارگاه برنامه آموزش خانواده »(FLE)    80 -  83، که توسط بهزيستي استان الببرز در تباري 

 (.آقاي رحماني: مدرس کارگاه )برگزار گرديد  8385مهر 

 «ويبژه كارشناسبان مراكبز مشباوره      .«در خوابگاه هها  نشجويانكارگاه آموزشي ارتقاء بهداشت رواني دا

دي ماه  8و  9در تاري   . توسط مركز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف که، تهران 8دانشجويي مناطق 

 (.امتياز بازآموزي 9داراي )ساعت 80به مدت  94

  يياد، شناسها يه ته از اعيه اول يريشهگ يت پيه بها محور )« سهالم   يدرباره زندگ يقيحقا»کارگاه دو روزه 

دکتر فرهاد طارميان؛ عضو هيبات علمبي   : مدرس ،(ان در معرض خطر و نحوه ارجاع و مداخلهيدانشجو

 . 98آبان  88و  0دانشگاه علوم پزشکي زنجان، 

   ويبژه تربيبت کبادر    ، ( دوره مقهدماتي ) «پيشهگيري از اعتيهاد  »کارگاه آموزشي سهه روزه

مرکبز مشباوره   مشباوره وزارت علبوم ،    يدفتر مرکبز   يبا همکارکه ، ( 8385آبان ماه )، متخصص
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بارزه ببا مبواد مخبدر اسبتان تهبران برگبزار       ستاد ماداره کل فرهنگي و پيشگيري تهران و  دانشگاه

  . گرديد

 در نهرم افهزار   داده ها و ورود  هل دفترچه ثبت جلسات مشاورينحوه تکم " يکارگاه آموزش

  يوزارت علبوم در تبار   يراکز مشاوره دانشگاه هاژه کارشناسان مي، و "SPSS يآمار – يتخصص

 . ساعت در محل دانشگاه تهران 9به مدت  8388آبان ماه  35

  ويببژه تربيببت کببادر ( دوره ميههاني) «پيشههگيري از اعتيههاد»کارگههاه آموزشههي سههه روزه ،

مشباوره وزارت علبوم ، مرکبز مشباوره      يدفتبر مرکبز    يکه با همکبار ، ( 8385آبان ماه )متخصص

بارزه ببا مبواد مخبدر اسبتان تهبران برگبزار       ستاد ماداره کل فرهنگي و پيشگيري تهران و  اهدانشگ

  . گرديد

  ويژه تربيت کادر متخصص، ( تکميليدوره ) «پيشگيري از اعتياد»کارگاه آموزشي سه روزه ،

ان و تهر دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم ، مرکز مشاوره دانشگاه که با همکاري ، ( 8388ماه  تير)

  . بارزه با مواد مخدر استان تهران برگزار گرديدستاد ماداره کل فرهنگي و پيشگيري 

   ويبژه تربيبت کبادر    ، ( شهرفته يدوره پ) «پيشهگيري از اعتيهاد  »کارگاه آموزشي سهه روزه

دفتر مرکزي مشاوره وزارت علبوم ، مرکبز مشباوره     که با همکاري ، ( 8388ماه اسفند )، متخصص

بارزه با مواد مخدر استان تهران در دانشبگاه  ستاد ماداره کل فرهنگي و پيشگيري و تهران  دانشگاه

  . برگزار گرديد يخوارزم

  «توسط دبيرخانه منطقه يك مراكز مشاوره دانشگاه هباي وزارت  « كارگاه آموزشي سايكوفارماكولوژي

 80به مبدت    83/8/8399لغايت  88/8/8399در تاري  (. دانشگاه تهران)علوم، تحقيقات و فناوري 

 (.امتياز بازآموزي 9داراي ) ساعت



 10 

 ويهژه  )ارتقهاء وضهعيت تحصهيلي دانشهجويان و نقهش خهانواده و اسهاتيد        " سبه روزه  يکارگاه آموزش

ف و يشبر  يتوسط مرکز مشاوره دانشبگاه صبنعت  (" کارشناسان مراکز مشاوره دانشجويي سراسر کشور

 0داراي )8385ر ماه يت 83 يال 88  ي، در تاريناورقات و فيمشاوره وزارت علوم، تحق يدفتر مرکز

  (. امتياز بازآموزي از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره

   اولبين   در" درمان اخهتالالت اضهطرابي   همراه با  كاربرد تكنيك تن آرامي ، باآشنايي "كارگاه آموزشبي

 .(8390آذر 4) سراسري هنردرماني درايران كنگره 

 عابهدين  اصول رواندرماني فشرده وكوتاه مدت التقهاطي ،توسهد دكترعليرضها    ي ومبان"كارگاه آموزشي "

 .(8390ارديبهشت  84و80)درمركز خدمات مشاوره مهر

  درمركزخبدمات مشباوره   "راحلبه امباني    توسبط دكتبر   ، مهارتهاي جنسي سالم دوره آموزشي"كارگاه

 .(8390مرداد80)مهر

  درمركز خدمات مشباوره  " توسط دكترراحله اماني  انان ،ونوجو جنسي به كودكان دوره آموزش"كارگاه

 .(8390مرداد  80 ،)مهر 

 توسط دكترراحله اماني ، تشخيص ودرمان اختالالت جنسي ي ،ژ     مقدمه اي برسكسولو" گاه آموزشي كار 

 (8390تير 88و89 ،)درمركز خدمات مشاوره مهر 

 «(8394، ارديبهشت 8).وسط دكتر موسوي، تدردانشگاه شهيد بهشتي « كارگاه خانواده درماني 

 آموزش فنون و مراحل تن آرامي(Relaxation)       زير نظر دكتر رسبول روشبن عضبو هيئبت علمبي

 .دانشگاه شاهد

 «زير نظر دكتر محمود دژكام دانشيار و عضو هيئت علمي دانشكده علبوم   ،«آموزش فنون رواندرماني

 .پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي
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  از بيماران بستري در بخبش روانززشبكي     روانپزشكيوگرفتن شرح حال  باليني مصاحبهآموزش نحوه

 .بيمارستان مصطفي خميني زير نظر دكتر غالمحسين قائدي

 يزير نظر دکتر يعقوبي، عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد و مدير دفتر مرکز "گروه درماني" آموزش 

 مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 يو سخنران يصکارگاه تخص تشيکل
 

  حل مسئله و تصميم گيري، آموزش مديريت خشم )تشکيل کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي

 8383آبان  – ريرکبيدانشگاه امويژه دانشجويان ( و اضطراب، آموزش خودآگاهي

  حل مسئله و تصميم گيري، آموزش مديريت خشم )تشکيل کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي

 8380آذر  – دانشگاه اميرکبيرويژه دانشجويان ( گاهيو اضطراب، آموزش خودآ

  حل مسئله و تصميم گيري، آموزش مديريت خشم )تشکيل کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي

 8380آذر  – دانشگاه اميرکبيرويژه دانشجويان ( و اضطراب، آموزش خودآگاهي

  زش مديريت خشم حل مسئله و تصميم گيري، آمو)تشکيل کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي

 8380آذر  –(شعبه وليعصر)هنر دانشگاه ويژه دانشجويان ( و اضطراب، آموزش خودآگاهي

  حل مسئله و تصميم گيري، آموزش مديريت خشم )تشکيل کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي

 8380آبان  – (شعبه وليعصر)هنر دانشگاه ويژه دانشجويان ( و اضطراب، آموزش خودآگاهي

 حل مسئله و تصميم گيري، آموزش مديريت خشم )اه آموزش مهارت هاي زندگي تشکيل کارگ

آذر  –خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه ويژه دانشجويان ( و اضطراب، آموزش خودآگاهي
8383 

 طرح سمن تحت ) دانشگاه شريف تشکيل کارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي ويژه دانشجويان
 8380 مهر – (ست جمهوريپوشش ستاد مبارزه با مواد مخدر ريا

  ،تشکيل کارگاه آموزش مهارت حل مسئله و تصميم گيري، آموزش مديريت خشم و اضطراب
 8380آبان  –آموزش خودآگاهي ويژه دانشجويان دانشگاه شريف 

  حل مسئله و تصميم گيري، آموزش مديريت خشم )تشکيل کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي
 8383آبان  –ژه دانشجويان دانشگاه شريف وي( و اضطراب، آموزش خودآگاهي

  (0099آبان  0)براي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف  "مهارت خودآگاهي"تشکيل کارگاه يم روزه 
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  3) براي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف "مهارت حل مسئله و تصميم گيري"تشکيل کارگاه يم روزه 
 (0099آبان 

  (0099آذر  90)براي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف  "اهيمهارت خودآگ"تشکيل کارگاه يم روزه 

  براي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف  "مهارت حل مسئله و تصميم گيري"تشکيل کارگاه يم روزه

 (0099آذر  93)

 براي دانشجويان کارشناسي دانشگاه تربيت معلم  يمهارت خودآگاهکارگاه آموزشي  تشکيل
 (. 8398آبان . )تهران

 يفشِر يبراي دانشجويان دانشگاه صنعت کنترل خشم و اضطرابمهارت کارگاه آموزشي  تشکيل 
 (.8398بهمن )

 يي خوابگاهرامون مسائل و مشکالت زندگيو پرسش و پاس  پ يجلسه سخنران يبرگزار 
به مناسبت هفته خوابگاه  دانشگاه تهران پسرانه دانشکده کشاورزي در سطح خوابگاهدانشجويان 

 . 8388ت بهشيدر ارد

  که توسط  "اد يخانواده و اعت" در همايش  اديو اعت يزندگ يمهارتهاسخنراني پيرامون

معاونت فرهنگي شهرداري محمد شهر کرج و با همکاري سازمان بهزيستي استان البرز ، شبکه 
 . برگزار شده بود 88/50/88در تاري  ( NGO)بهداشت و مراکز مردم نهاد 

 اتيو نظرها  يژگي، ومراحل : يتا اواخر نوجوان ياز کودک رشد و تحول"م روزه يل کارگاه يتشک" 
 (8388اسفند  3( )گرانياريکانون )ف يشر يان دانشگاه صنعتيدانشجو يبرا

  ييمان رهايد ايام"موسسه رنظر ين زيبراي معتاد "مهارت خودآگاهي"تشکيل کارگاه آموزشي". 
 (. 8388 کرج، آذر)

  مان يد ايام"موسسه رنظر ين زيبراي معتاد "يريم گيو تصم مسئلهحل "تشکيل کارگاه آموزشي

 (. 8388 ماه يدکرج، ) ".ييرها

  مان يد ايام"موسسه رنظر ين زيبراي معتاد "کنترل خشم و اضطراب"تشکيل کارگاه آموزشي

 (. 8388 اسفندکرج، ) ".ييرها

  ييمان رهايد ايام"موسسه رنظر ين زيبراي معتاد "ت وسوسه يريمد"تشکيل کارگاه آموزشي." 
 (.8388 نيفروردکرج، )

 يان دانشکده کشاورزيدانشجو يبرا" يدر مطالعه درس يو کاربرد يعلم يکهايتکن"رامون يپ يسخنران 

 . 8388بهشت يارد 9دانشگاه تهران، 

 يان دانشکده کشاورزيدانشجو يبرا" موثر در کاهش اضطراب امتحان يراهکارها" رامون يپ يسخنران 

 .8388بهشت يارد 88تهران،  دانشگاه
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 در  "با آن مرتبد يو آموزش ها خوابگاه مسائل و مشکالت"نه  يدر زم يهفتگ يل کارگاه هايتشک
 . (به بعد  88)فيشر يخوابگاه زنجان  دانشگاه صنعت

  بيست و سومين گردهمايي روساي مراکز مشاوره سراسر کشور در "عضو کادر اجرايي
 8388آبان  80و  80ي  در تار "دانشگاه صنعي شريف

  :  يو خارج يداخل يآموزش – يعلم ينارها و کنگره هايسمشرکت در 
 

  که توسط  تخصصي نسلي سالم در پرتو فناوري هاي نوين/ همايش علمي شرکت در
دانشگاه شريف  و با همکاري سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران برگزار 

امتياز بازآموزي مورد تاييد  85ساعت و داراي  88به مدت  8380ن بهم 89و  84 –گرديد 
 سازمان نظام روان شناسي و مشاوره

 " 83 ارائه گواهي دانشگاه شهيد بهشتي با در " آسيب شناسي خانواده يمل كنگره سومين 

 .8394 ارديبهشت 80لغايت 

 "از يامت 85 يدارا)، توسط دانشگاه شاهد "ين کنگره خانواده و سالمت جنسيسوم
 (8390آذر  9و  4، 0در  ينوآموز/يبازآموز

 "8/88/94تا  88/88/94از تاري   ،"دومين كنگره سراسري پژوهش هاي روانشناسي باليني 

 در "  سومين كنگره سراسري خانواده وسالمت جنسي"شركت در (.امتياز بازآموزي 0داراي )
 .(9/8/90ا ت 0/8/90از امتيازبازآموزي ،85داراي )دانشگاه شاهد 

  "8داراي  )دردانشگاه شيراز"  چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان 

 (.8394خرداد  8امتياز بازآموزي در

  "و  88در )توسط دانشگاه شاهد "  سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان نيپنجم

 (.8398بهشت يارد 83

 "اسفند  88و  88)ي، دانشگاه بهشتيزارمحل برگ ،"رانيا ين کنگره انجمن روانشناسيسوم
8398 .) 

 "داراي امتياز بازآموزي و " )اولين کنگره علمي پيشگيري اوليه از اعتياد استان البرز

که توسط شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان البرز و در تاري  ( آموزش ضمن خدمت
بيعي دانشگاه تهران واقع در دانشکده منابع ط: محل برگزاري )برگزار گرديد 88/88/8385

 (. پرديس کرج

 Participation in World Conference on Psychology, Counselling & 

Guidance (WCPCG), Kemer - Antalya/ Turkey , 21-25 April 2010.  
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 سه با يشه در مقاياز ش يکوز ناشيامد ساير و پيس يبررس" يش پژوهشيشرکت در هما
قات و آموزش ستاد مبارزه با يدفتر تحق: برگزار کننده / " هيک اوليکوتير اختالالت سايسا

 8388آذر  85: ش ي  همايرتا،  ياست جمهوريمواد مخدر ر

 

 : ها  يتوانمندو  يمهارت هاي تخصص

 سازمان از ( مجوز) ياشتغال تخصصپروانه  يدارا

  (3452به شماره ).و مشاوره کشور ينظام روانشناس

 ز نرم افزار استفاده ا  مهارتSPSS  براي تحليل

 .هاي روانشناختيداده

 يو تخصص يجستجوگر عموم يبا موتورها ييآشنا 

 سيآف يوتر و نرم افزارهايبا کامپ ييآشنا 

(WORD – EXCEL-POWERPOINT)  و ديگر نرم افرارهاي

 . کاربردي مرتبط 

 يسيبا فن ترجمه متون انگل ييآشنا 

 مرکز  هينشره مطالب و چاپ يتهدر  يهمکار

تا که ( مشاور شريف؛ )مشاوره دانشگاه صنعتي شريف 

 .به چاپ رسيده است آناز شماره   54به حال 

  ه يورود داده ها و تجز) يآمار يپژوهشهاانجام

 يمرکز مشاوره دانشگاه صنعت يبرا( يل آماريو تحل

 يو کارشناس يمقطع کارشناس يان نامه هايو پا فيشر

ت معلم، دانشگاه يبان دانشگاه تريدانشجو ارشد 

 ...و  يد بهشتيتهران، دانشگاه عالمه، دانشگاه شه

 


