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و  یماکو ) شامل خدمات آموزش عصریول یو توانبخش یمرکز جامع آموزش سیتاس .10

و ارائه  یو جسم یذهن نیدر منزل معلول تیزیو و ی، جسم یذهن نیمعلول یتوانبخش



زند معلول در سطح فر یاخانواده دار400به  یو روانشناس یخدمات مشاوره ا هیکل
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 تالیف:
 کلیات سوء مصرف مواد با تاکید بر خانواده درمانی

 

 : سوابق پژوهشی

 و دکتری پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد 100استاد راهنما و مشاور بیش از  

 :پژوهشیهای  مجری  طرح 

ر اختالالت گفتار و با تاکید بو نوجوانی )  .غربالگری، تشخیص و درمان اختالالت دوران کودکی1
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  ساله شهر ارومیه 3-18کودکان و نوجوانان بی سرپرست 

والدین دارای کودک اتیسم و  . مقایسه ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی، هوش هیجانی2

 عادی
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برگزاری کارگاههای متعدد در زمینه شیوه های فرزند پروری و مهارت های زندگی و اختالالت  .7
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و اختالالت  برگزاری کارگاههای متعدد در زمینه شیوه های فرزند پروری و مهارت های زندگی .9
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 :مقاالت همایشی

) پنجمین کنگره  با عملکرد باال و کودکان نارسا خوان سمیکودکان ات یعملکرد شناخت سهیمقا .1

 کاردرمانی ایران(

 و یفعال شیاختالل ب میو عال یبر مهارت هاي شناخت یبرنامه آموزش شناخت یاثربخش .2
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                                                                                                                                          (رانیا

4. The effectiveness of neurofeedback therapy to improve executive 

function in substance abusers: A literature review) 9th annual 
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5. Comparison of Early Maladaptive Schemas and Cognitive Emotion 

Regulation Strategiesin Substance Abusers under Methadone 

Treatment and Normal Population(9th annual international congress 
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متاهل)  انیدانشجو ییزناشو تیرضا ینیب شیدر پ هیزگار اولو طرحواره ناسا یینقش کمال گرا .12

 (دینوپد لیخانواده و مسا یمل شیهما
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