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 اطالعات ارتباط

 1379راهنمایی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر،  کارشناسی

 1388روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان، کارشناسی ارشد 

 1397تهران مرکزیدکترای تخصصی روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مدارج 
 دانشگاهی

  Microsoft Officeتسلط به بسته  نرم افزار های  -

 SPSSنرم افزار های آماری با متوسط آشنایی  -

 با زبان انگلیسیمتوسط  ییآشنا -
 توانمندی ها

 کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر -
 شی درمانی شهدای خلیج فارسآموز تحقیقات بالینی مرکزتوسعه  واحد رئیس -

 کل اداره و ایران روانشناسی نظام سازمان نظارت تحت عمومی بارانو خدمات روانشناختی مسئول فنی و مشاور مرکز مشاوره  -
 بوشهر استان بهزیستی

 APAشناسان بالینی آمریکا انجمن روانعضو  -

 مسئول مددکاری مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر -

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر روانشناس بالینی بخش اعصاب و روان -

 بوشهر ایثارگران امور و شهید روانشناس بالینی بنیاد -

 روانشناس بالینی شرکت گاز استان بوشهر -

 بوشهر استان نفت فالت قاره شرکت بالینی روانشناس -

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهروزارت بهداشت در مددکار رابط  -
 مشاور سالمت روانی کودکان مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر -
 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرعضویت درکمیته  -

 عضویت درکمیته پژوهشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر -
 دبیرکمیته پژوهشی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر -
 شگاه علوم پزشکی بوشهردبیر اجرایی کمیته تدوین برنامه استراتژیک و نقشه جامع علمی دان -
 عضویت در کمیته مترجمین حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر -
 خدمات انسانی مدیریت بحران مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهرواحد پشتیبانی روانی و مسئول  -

 رادیویی سرای مهر و برنامه ،یه خونه یه دریالویزیونی اتاق آبیاستانی بوشهر در برنامه ت شبکه کارشناس مدعو صدا و سیما؛ -

 اجراییسوابق 

 شغلیو  

 ،روانشناسی اجتماعی مربی حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دروس روانشناسی عمومی، -
 و بهداشت روانگروهی  روانپرستاری مداخالت

 انگیزش و هیجان، روانشناسی تربیتی واحد بوشهر دروس روانشناسی عمومی،و پیام نور مربی حق التدریس دانشگاه آزاد اسالمی  -
 آسیب شناسی روانی و

 بوشهردانشگاه آزاد اسالمی   "شادکامی"و  "آموزش پیش از ازدواج"،"ازدواج موفق" استاد مدعو در کالس و میزگرد -

 وابق آموزشیس
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  جنوبی پارس پنجم پاالیشگاه ویژه ازدواج و خانواده شناسی آسیب آموزش کارگاه -

 فرزندان ویژه روانشناسان دادگستری بر آن تاثیرات و طالق آموزش کارگاه -

 کارگاه آموزش فرزند پروری در سازمان تامین اجتماعی بوشهر -

 بوشهرکارگاه آموزش ارتباط زوجین در مدیریت بانک انصار  -

 کارگاه آموزش پیش از ازدواج در مرکز بهداشت شهرستان اهرم -

 برگزاری و تدریس در کارگاه های آموزشی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: -

 (C.B.G.T)رفتاری -گروه درمانگری شناختی و  (C.B.T)رفتاری-مانهای شناختیدر آموزشی کارگاه -
 ذهنی و سالمت روانآرامش  آموزشی کارگاه -

 شیوه های مثبت فرزند پروری آموزشی کارگاه -

 داخالت روانشناختی در بحران وبالیای طبیعیم آموزشی کارگاه -

 مداخالت روانشناختی و درمان غیر دارویی بیماران سرطانی و مزمن آموزشی کارگاه -

 PKUراهنمایی و مشاوره خانواده کودکان  آموزشی کارگاه -

 کنیک مصاحبه و ارزیابی عینی و بالینی مددجوت آموزشی کارگاه -

 رزش و عقاید خدمت گیرندگان و رعایت حقوق آنانا آموزشی های کارگاه -
 مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج سالم آموزشی کارگاه -

 بررسی علل روانشناختی کودک آزاری آموزشی کارگاه -

 دارویی در بیماران اقدام کننده به خودکشی مداخالت غیر آموزشی کارگاه -

 شهروندی سازمانی رفتار آموزشی  کارگاه -

 و ...(  )ارتباط موثر،مدیریت خشم، مدیریت استرسمهارتهای زندگی آموزشی کارگاه -

 ارتباطی و آموزش سالمت به مددجو وخانواده مهارتهای آموزشی کارگاه -

 پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هامهارتهای  آموزشی کارگاه -

 راه های ایجاد محیط کار شاد و افزایش راندمان کاری آموزشی کارگاه -

 زبان پژوهش: راهنمای گام به گام اصول طراحی مطالعه، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. -

 کتب تالیفی .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهرکاربرد روان درمانگری شناختی رفتاری در بیماران تاالسمی ،  -

- Psychosocial Responses To The Outbreak of COVID-19 Infectious Disease Among Health Care Staff 
in a Referral Hospital in South of Iran, researchsquare,2021, https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-741596/v1. 
- Efficacy of group training using Gross model-based emotion regulation strategies in reducing 
suicidal ideation in patients with major depression disorder who had attempted suicide, Bushehr, 1396. 
J Inj Violence Res. 2019 Aug; 11(4 Suppl 2): Paper No. 88. PMCID: PMC7186972.  
- Relationship between Health Literacy and the Socioeconomic Status among primiparous pregnant 
women referring to comprehensive health ervices centers in Bushehr, Journal of Health Literacy, 
Volume3, Issue 4, Winter 2019 . 
- Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy and Hope Therapy on Quality of Life, Life Expectancy 
and Resiliency in Patients with Thalassemia. JSSU. 2019; 27 (4) :1482-1495. 
URL: http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-4704-en.html. 
- The Effect of Group Counseling on the Quality of Life in Patients with Major Thalassemia 
Referred to the Thalassemia Treatment Center in Bushehr.(2018). Pajouhan Scientific Journal, 16 (3).  
- Evaluation of effectiveness of spiritual therapy in mental health of women's cancer.IRANIAN 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON WOMEN'S HEALTH CONFERENCE.2016, Volume 5. 

مقطعی، فصلنامه  مطالعه یک: آن از ناشی مالی بار و بوشهر شهر عمومی بیمارستان یک از بیماران فرار در موثر عوامل بررسی -
 (1399 تابستان ،30 پیاپی) 2 شماره هشتم بهداشت در عرصه، سال

 .(3) 22 ;1398. طب جنوب. وفارس بوشهر نسبت به اهدا عضآگاهی و نگرش مراجعین و کادر درمانی بیمارستان شهدای خلیج -
بوشهر،  شهر سالمت جامع خدمات مراکز به کننده مراجعه باردار نخست زنان اجتماعی اقتصادی وضعیت با سالمت سواد ارتباط -

 .(1397 زمستان ،12 پیاپی) 4 شماره سوم سال سالمت، سواد فصلنامه

بوشهر،  تاالسمی درمانی مرکز به کننده مراجعه ماژور تاالسمی به مبتال بیماران زندگی کیفیت بر گروهی مشاوره تاثیر بررسی -
 .(1397 بهار) 3 شماره شانزدهم سال پژوهان، علمی مجله

 سوابق پژوهشی

  چاپ مقاالت و 

 داخلی و خارجی

http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-4704-en.html
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. ماژور یسمتاال به مبتال مارانیب آوریتابی و زندگ به دیام ،یزندگ تیفیک ی بردرمان دیام و یرفتار–یآموزش شناخت اثربخشی -
 .(1) 26؛ 1397یزد مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی 

 دوازدهم، شمارهرزم.  در پزشک و پرستار پرستاران، فصلنامه شغلی رضایت بر هیجانی تنظیم و استرس مدیریت آموزش تأثیر -

 .1395پاییز چهارم، سال

ر.فصلنامه پرستاری بوشه بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر سالمت روان بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز سرطان  -
 .1394زمستان  5گروههای آسیب پذیر، دوره دوم، شماره 

پستان. مجله علمی پژوهشی روانشناسی  سرطان به مبتال زنان ناامیدی و روان سالمت بر معنوی رویکرد با درمانی گروه اثر بررسی -
 . 1394، 10،دوره1301-1304معاصر، 

-1300 معاصر، روانشناسی پژوهشی علمی مجله. آموزش مدیریت استرس و تنظیم هیجانی در افزایش رضایت شغلی پرستاران -
 .1394، 10،دوره1297

والدین طی القاء بی هوشی کودکان تحت عمل جراحی بر میزان اضطراب والدین مجله دانشکده پرستاری و  بررسی تاثیر حضور -
 .1393 .44پیاپی. 1مامایی همدان ، سال بیست و دوم، شماره 

رفتاری بر افزایش عزت نفس و کاهش ناامیدی بیماران .مجله علمی پژوهشی طب جنوب، -بررسی تاثیر گروه درمانگری شناختی -
 .1389.  4شماره 13دوره 

 2015ترکیه، مقاله انگلیسی در کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و علوم انسانی استانبولپوستر و چاپ  -

- The effect of Stress managing on nurse Job Satisfaction 
 1396روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت،تهران کنفرانس بین المللیپوستر و مقاله درچاپ  -

 بررسی ناامیدی و سالمت روان در بیماران تاالسمی شهر بوشهر

 1396،چاپ پوستر و مقاله در سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه تهران -

 آنان خالقیت رشد جهت در کودکان نیاز با متناسب ایرانی باغ نقش

 1396و مقاله درششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی،تهران چاپ پوستر  -

 سرطانی بیماران افسردگی و روان،اضطراب برسالمت معنوی درمانی روان مداخله تاثیر بررسی
 1395،تهران مشاوره و علوم رفتاریچاپ پوستر و مقاله در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،  -

 بوشهر ناباروری امید درمان مرکز به کننده مراجعه نابارور افراد در روان سالمت و زندگی،ناامیدی کیفیت بررسی

 1395 تبریز-ها فوریت و بالیا در سالمت ساالنه همایش درمقاله پوستر و  چاپ -

 دشتی زلزله در فارس خلیج شهدای درمانی آموزشی مرکز بحران کمیته عملکرد بررسی

 1395دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، انگلیسی درپنجمین کنفرانس بین المللی سالمت زنان مقاله و پوسترچاپ  -

- Evaluate the effectiveness of group therapy, spiritual approach to mental health of woman's cancer  
 1394بین المللی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهددومین کنفرانس در اپ  پوستر و مقاله چ -

 تدوین برنامه استراتژیک ،مدیریت راهبردی و اولویت های عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر

 1394چاپ پوستر و مقاله انگلیسی در پنجمین کنگره بین المللی انجمن روانشناسی ایران  -

- The effect of Stress managing on nurses Job Satisfaction 
 1392مقاله در سومین کنگره بین المللی علوم رفتاری کیش اپ پوستر و چ -

 ررسی اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد معنوی بر سالمت روان و ناامیدی بیماران سرطانی ب
 1392مللی علوم رفتاری کیش چاپ پوستر و مقاله انگلیسی در سومین کنگره بین ال -

- The effect of Stress managing&Emotional regulation on nurse Job Satisfaction 
 1392بوشهر نامه–مقاله در مجله آسیب های اجتماعی اپچ -

 خودکشی و عوامل ایجادکننده آن

 1392-نوجوانچاپ پوستر و مقاله انگلیسی در ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و  -
- The comparative study of depression, anxiety & stress among high school students of Dialysis 
patients families with their normal peers students of normal families in Bushehr -1391 
- Evaluation of self-esteem and psychological hardiness correlation in adolescent thalassemia patients 

 1392درکنگره بین المللی سالمت در بالیا تهران اپ پوستر و مقالهچ -

 بوشهر -بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد مدیریت بحران مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس در زلزله منطقه دشتی 

در پ مقاالت چا
 همایش های

 داخلی و خارجی
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 شهربوشهر  زوجین زناشویی دلزدگی بینی درپیش وآندروژنی ورزی عشق های سبک نقش -

   بوشهر شهر پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در خشم مدیریت بررسی -

 ررسی دانش و نگرش معلمان مدارس ابتدایی نسبت به مسئله سوء استفاده جنسی از کودکان و لزوم آنب -
 برنامه آموزش ترکیبی و بررسی اثرات روانشناختی آن بر دانشجویانارائه یک دوره  -

 بررسی حساسیت و ویژگی آزمون ادینبورو در تشخیص افسردگی پس از زایمان -

 بررسی  و مقایسه سالمت روان دانشویان  ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد جاسک -

 س دوره نوجوانیتاثیرات الگوی تعلق والدینی بر افسردگی و اعتماد به نف -

 بررسی ارتباط سالمت روانی و استرس شغلی در پرستاران -

 سالمت سالمندان و آگاهی و عملکرد پرسنل پرستاری در تامین نیازهای آنان -

 ارزیابی بین شکاف بین انتظارات و ادراکات مراجعین از کیفیت خدمات بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی شهر گرگان -

- Determining the self-efficacies of preservice physical education teachers regarding educational 
technology standards (NETS*T) in turkey/academi jornals. 
- The effectivness of using the tabular integration by parts(TIBP)on the engineering students 
performance/academicjornals. 
- Self esteem,locus of control and multidimensional perfectionism as the predictors of subjective well 
being /academicjornals. 
- Secondry school students perceptions of incidences of internet crimes among school-aged 
children:the Nigerian experience/academicjornals. 
- Social and Emotional Dynamics of College Students with Musical Intelligence and Musical Training:  A 
Multiple Case Study. 

داوری مقاالت 
 و خارجی داخلی

 خانواده درمانی با رویکرد ستیر -

 و بهبود روابط زوجین مهارتهای ارتباطی زناشویی -

 Sextherapy و سالمت جنسی زوجین جامع روابط خاص زوجین و اختالالت جنسیآموزش  -

 مشاوره پیشگیری از طالق -

 دستورالعمل رفتار با کودک -

 PKU فنیل کتنوری آموزش و توانبخشی کودکان -

 ) کودک و بزرگسال(اجرا و تفسیر تست وکسلر -

 های خالق هنری در آموزش مهارتهای زندگی به کودکان استفاده از شیوه -

 (PKUفنیل کتنوری) و اقدامات حمایتی و بهبود رفتار بیمارانتوانبخشی  و مددکاری اجتماعی در درمان بیماران ویژه -

 و گروهی  رفتاری-درمانهای شناختی -

 درمان استعاره ای -

 و هنر درمانی در خانواده  نمایش درمانیکاربرد های موسیقی درمانی و  -

 آرامش ذهن و سالمت روان کادر درمان -

 روانسنجی  -

 موادپیشگیری و درمان سوءمصرف  -

  آموزش پیشرفته فراهم آوری اعضای پیوندی در استان بوشهر -

 تشکیل تیم های عملیاتی مددکاران اجتماعی در سوانح و حوادث -

 و سیستم ارجاع در مددکاری اجتماعی اولویت بندی نیازهای بیماران -

 و توانمند سازی در پژوهشاخالق  -

 و مقاله نویسی به زبان انگلیسی داوری مقاله -

 علم سنجیو  پژوهش کیفی -

 End noteآشنایی با نرم افزار و  جستجوی منابع -

 دردوره شرکت
 وکارگاههای ها

 آموزشی

 1393کسب عنوان پژوهشگر برتر گروه غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال  -

 افتخارات 1399کسب عنوان پژوهشگر برتر گروه غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال  -

 


